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Základní údaje o škole 

 
Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 

Trutnov, Procházkova 303 

 

Sídlo: Procházkova 303,541 01 Trutnov 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

E-mail:  zdravstu@szstrutnov.cz 

 

www stránky: www.szstrutnov.cz 

 

Telefon:  499 840 092 

 

IČ:   13582968 

 

Identifikátor:  600 019 829 

 

IZO SZŠ:  110 010 264 

IZO VOŠZ:  151 037 621  

IZO DM:  110 010 281  

 

Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj 

IČ:  70889546  

Sídlo: Regiocentrum Nový Pivovar,   

Pivovarské nám. 1245/2 

500 03 Hradec Králové 

 

Ředitel školy:  Mgr.Bc.Roman Hásek  

Jihoslovanská 30 

541 01 Trutnov 

 

Odloučená pracoviště:: 

Domov mládeže, R.A.Dvorského 309, 541 01 Trutnov 

Domov mládeže, Bulharská ul. 52, 541 01 Trutnov 

 

Datum a č. j. posledního Rozhodnutí o zápisu změny do školského rejstříku: 
17. 6. 2011 č. j. 16155/2011-25 

 

Kapacita školy a jejich součástí: 

 

 

 

 

 

kapacita VOŠ 

DVS 

SZŠ-ZA 

denní 

SZŠ-ZA 

dálková 

SZŠ-ZL 

denní 

DM Fib. DM Bul. 

v 1.ročníku 44 90 34 34 - - 

v oboru 90 285 115 136 40 36 

http://www.szstrutnov.cz/
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Celková kapacita: SZŠ - 350 žáků       VOŠZ - 90 studentů     DM - 76 žáků 

 

Údaje o školské radě: 

 

Školská rada SZŠ Trutnov – vznikla v roce 2005 na základě § 167 zákona č. 561/2004. Za zřizovatele byli 

do Rady SZŠ schváleni 2 zástupci – MUDr. Jiří Vambera a p. Jiří Gangur. Na základě voleb byli zvoleni 

i 2 zástupci rodičů žáků - paní Sabina Bekrová a paní Věra Podolníková. Z řad učitelů jsou členy Školské 

rady RNDr. Zora Radová (předseda) a Mgr. Irena Hampelová  (jednatel). V průběhu školního roku se 

Školská rada SZŠ sešla 1x. Při svých jednáních schválila výroční zprávu školy za školní rok 2013-2014. 

 

Na základě rozhodnutí zřizovatele došlo ke spojení školských rad SZŠ a VOŠZ od 1.1.2015. Původní 

školské rady byly zrušeny. Do nové školské rady za zřizovatele byli jmenováni: paní Iva Řezníčková a 

Ing. Marek Šváb (předseda). V tajné volbě za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Stanislava 

Zástavová a RNDr. Zora Radová. Z řad rodičů ředitel po neúspěšných volbách jmenoval ředitel z řad 

zákonných zástupců žáků a zletilých žáků členy: paní Zdeňku Janků a slečnu Kristýnu Prouzovou. Tato 

nová rada se sešla 1x a vzala mimo jiné na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2014.      

 

Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: 

 

Studentská rada – při škole působí Studentská rada složená z volených zástupců všech osmi tříd denní 

formy vzdělávání na SZŠ. Studentská rada se schází čtvrtletně s ředitelem školy a výchovným poradcem 

k řešení aktuálních problémů žáků jednotlivých tříd a požadavků školy.  

 

Mládežnická organizace ČČK – při škole velmi aktivně pracuje MO ČČK, která má 43 členů. Předsedou 

organizace a metodickým vedením MO ČČK byla v tomto školním roce pověřena odborná učitelka 

Mgr. Jana Trejbalová. 

 

Občanské sdružení Educa Corcontica (dále EC) – v červnu 2004 vzniklo při škole občanské sdružení rodičů 

a některých učitelů s cílem podporovat výchovné a vzdělávací aktivity školy. Aktivity sdružení v průběhu 

roku řídí tříčlenný výbor, zaměření činnosti a zprávu o využívání finančních prostředků schvaluje jednou za 

rok Valná hromada, jíž se zúčastňují volení zástupci rodičů všech tříd a členové výboru. Odborné učitelky 

v rámci EC organizují Dny ošetřovatelství, při nichž zajišťují víkendová proškolování zdravotních sester 

z praxe v novinkách v oboru. Výtěžek z této činnosti je využíván k vlastnímu vzdělávání odborných 

učitelek. Ve spolupráci se studenty školy zajišťovala EC organizaci maturitního plesu školy v kulturně 

společenském centru UFFO v Trutnově. 

 

 

Přehled oborů vzdělání 
 

Střední škola: 

 

zdravotnický asistent 53-41-M/01 – 4letá denní forma vzdělání - v tomto školním roce probíhala výuka 

v 1., 2., 3. ročníku a ve 4. ročníku studia podle ŠVP „Praktická sestra“. 

 

V pětileté dálkové formě oboru zdravotnický asistent v tomto školním roce vzdělávání probíhala výuka 

podle ŠVP „Praktická sestra“ v 1., 2. a 5. ročníku. 
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zdravotnické lyceum 78-42-M/04 - 4letá denní forma vzdělání - u tohoto oboru probíhala výuka v 1., 2., 3. 

a ve 4. ročníku podle nového ŠVP „Promedicus“. 

 

 

 

Přehled učebních plánů 

 

Kód oboru Název oboru 

Délka 

studia 

(roky) 

forma 
vydal nebo schválil 

učební dokumenty 
Pod č. j. Platnost od: 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 4 denní ŠVP-ředitel školy  ŠVP-Praktická sestra 1.9.2009 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 5 dálková ŠVP-ředitel školy ŠVP-Praktická sestra 1.9.2009 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní ŠVP-ředitel školy  ŠVP-Pomedicus 1.9.2011 

 

53-41-N/1. Diplomovaná 

všeobecná sestra 

3 denní MŠMT 11.7.2007 14 160/2007-23/2 1.9.2007 

 

 

Souhrnné počty žáků podle druhu školy a formy vzdělání (stav k 30. 9. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 
  

Činnost obou typů škol (SZŠ a VOŠZ) je zajišťována pedagogickými pracovníky (učitelé a vychovatelky 

domovů mládeže). K zajištění účelného hospodaření a zabezpečení provozu školy i domovů mládeže jsou 

ve škole technicko-hospodářští a provozní pracovníci. 

 

I. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů (dále VVP) 

 

Na škole bylo ve školním roce zaměstnáno celkem 15 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, z toho 

jedna na mateřské dovolené. Všichni byli kvalifikovaný.  

 

 

II. Učitelé odborných předmětů 

V průběhu školního roku na škole pracovalo celkem 13 odborných učitelek, z toho jedna na mateřské 

dovolené, jedna čerpala neplacené volno. Všechny splňovaly požadavek odborné způsobilosti svou 

kvalifikací zdravotnického pracovníka s odpovídající praxí.  

             

forma 

vzdělávání 

počet 

tříd 

počet 

žáků 

průměrný počet žáků 

na jednu třídu 

SZŠ denní 8 213 26,6 

SZŠ dálková 3 56 18,7 

VOŠZ denní 3 78 26 

Celkem 13 347 26,7 
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Na oboru vyšší odborné školy - Diplomovaná všeobecná sestra  zajišťovalo výuku 6 externích učitelů – 

z toho 5 lékařů. Všichni lékaři byli aprobovaní v lékařském oboru, který vyučovali (chirurgie, interna a 

psychiatrie). Předměty: Ošetřovatelství v interních oborech, Ošetřovatelství v chirurgických oborech a 

Ošetřovatelství v psychiatrii  vyučoval lékař společně s odbornou učitelkou tak, že lékař se v  hodinách 

teorie zabýval výukou nemocí, diagnostikou, léčbou, odborná učitelka poté v hodinách cvičení vyučovala 

ošetřovatelské postupy a péči o klienta s daným onemocněním.  
  

 

III.  Vychovatelky DM 

 

Všechny 4 vychovatelky v DM SZŠ má požadovanou pedagogickou i odbornou způsobilost. 
            
 

IV.  Technickohospodářští pracovníci 

 

Ředitel školy, kromě ostatních vedoucích pracovníků školy, přímo řídí jednak odbornou referentku pro 

vyřizování administrativních záležitostí školy, personalistiky a vedení spisové služby, jednak referentku 

zajišťující provoz školního informačního centra a dále účetní školy. 
 

Úkoly související se zajišťováním provozu školy a drobných oprav v budovách školy a domovů mládeže 

přiděluje vedoucí technického úseku školníkovi, který sám řídí práci uklízeček školy. Úklid a zajišťování 

provozu na všech domovech mládeže zajišťují domovnice, které řídí vedoucí vychovatelka domovů 

mládeže. 

 

 
                       

  Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: 

 

 
 

Kategorie 
Celkový 

počet 

Z toho 

nekvalifikovaní 

%  podílu na 

aprobované výuce 

Učitelé všeobecně 

vzdělávacích předm. 

15 0  44,12 % 

Učitelé odborných 

předmětů – interní 

13 0 38,24 % 

Učitelé všeob.vzděl.  

a odbor. předmětů –

externisté  

6 0 17,64 % 

Učitelé celkem 34 0 100 % 

Vychovatelky 4 0 100 % 
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Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické 

způsobilosti (dle zákona č.563/2004 Sb.): 
 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, vychovatelky 
 

 

 

Osob. č. 

pracov. 

Pracovní zařazení 

(vyučuje předměty) 

Kvalifikace 

odborná (VŠ) 

Kvalifikace 

pedagogická 

Na 

MD 

Délka 

praxe 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

       7 

    245 

133 

34 

201 

103 

222 

    105 

257 

19 

9 

12 

32 

15 

3 

Ředitel (BIO, CHE) 

učitelka (TEV) 

učitelka (ANJ) 

učitelka (IKT) 

učitel (IKT, FYZ) 

učitel (ČJ) 

učitelka (MAT, BIO) 

učitelka (LAJ) 

učitelka (ČJ, D, OBN) 

učitelka (ANJ) 

učitel (NEJ, ANJ) 

učitelka (BIO, CHE) 

učitelka (TEV,NEJ) 

učitelka (EKO, MAT) 

učitelka (NEJ) 

VŠ HK 

UK Praha       

VŠ HK 

Univ. HK 

VŠ HK      

UK Praha 

UJEP Brno 

UK Praha 

UJEP Brno 

Univ. Liberec 

VŠ HK 

VŠ HK 

UK Praha 

Univ. HK 

SU Opava 

Pedagog.fakulta 

FTVS 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Přírod.fakulta 

Teologická fak. 

Filosof.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

FTVS 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

           - 

- 

do 24. 8. 2015  

 

24 

24 

25 

17 

15 

33 

21 

1 

31 

28 

7 

7,5 

20 

11 

11(*) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

165 

101 

14 

30 

27 

144 

11 

170 

205 

10 

26 

291 

24 

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Ved.prakt.vyučování 

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Zástupkyně ředitele 

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

 

VŠ-UP-Olomouc  

VŠ UK Praha 

VŠ UK Praha 

VŠ UK Praha 

VŠ Bratislava 

VŠ UP Olomouc 

VŠ UP Olomouc 

VŠ Bratislava 

VŠ České Bud. 

VŠ LF UK 

VŠ Bratislava 

VŠ UK Praha 

VŠ UP Olomouc 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Filosof.fakulta 

UK-1LF-Pha 

-- 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

-- 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

 -- 

Lékařská fakulta 

Filosof.fakulta 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

do 19. 4. 2017 

- 

- 

- 

- 

- 

            - 

16 

28  

30(**) 

8 

10 

19 

14(*) 

15 

16 

17 

15 

28,5 

20 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

149 

301 

163 

17 

 

 

Vedoucí vychovatelka 

Vychovatelka 

Vychovatelka 

Vychovatelka 

 

 

SpgŠ,UK Praha 

SO-SPŠ textilní 

SO-SpgŠ 

SO-SPgŠ 

 

 

Pedagog.fakulta 

DPS vychovatel. 

SPgŠ 

SPgŠ 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

35 

30 

38 

31 

 

  Legenda k předchozí tabulce: (*) – na MD  (**)celý rok čerpá neplacené volno                                   
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Externí učitelé VOŠZ 

 
 

                
 
 
 
 
 
 

 

 

Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka 
 

 

 

 

 

 

 

Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 

U pedagogických pracovníků                           0 

U nepedagogických pracovníků 0 

 
 

 

THP a provozní pracovníci 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
      Legenda k předchozí tabulce: (*) – na mateřské dovolené, (**) – částečný invalidní důchod 

OS.Č. PŘEDMĚTY VŠ KVALIFIKACE 
PEDAG. 

VZDĚL. 
PRAXE 

3522 

3517 

3523 

3528 

3531 

934 

OŠE v chirurg.oborech  

OŠE v chirurg.oborech 

OŠE v interních oborech 

OŠE v interních oborech 

OŠE v psychiatrii 

Ošetřování nemocných-praxe 

UK Praha LF HK  

UK Praha LF  

UK Praha LF 

UK Praha LF 

UK Praha LF 

 ---- 

ped.min 

 

 

 

 

----- 

 

35 

12,5 

12 

6 

5,5 

3,5 

 

 POČET PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Školní rok 2014-2015 0 

 

OSOBNÍ 

 

ČÍSLO 

 

PRACOVNÍ 

 ZAŘAZENÍ 

ODBORNÁ KVALIFIKACE  

Vyučení 

(obor) 

Odborné 

(VŠ, ÚSO) 

název školy 

Délka 

praxe 

2 

142 

200 

123 

206 

Ved.tech.úseku 

Sam.odb.referent 

Referent ŠIC 

Účetní 

Účetní 

XXX  

XXX  

XXX    

XXX 

XXX  

ÚSO - SPŠE                                                        

ÚSO - SEŠ               

ÚSO - SKŠ 

ÚSO - OA  

ÚSO - OA 

27 

24 

14 

8,5* 

14 

28 

21 

Domovnice - uklízečka 

Uklízečka 

Mechanik 

SOU textilní 

XXX  

XXX 

29,5 

50 

25 

5 

37 

 204 

Uklízečka 

Uklízečka 

Uklízečka 

Školník 

Prodavačka 

Prodavačka 

Kuchařka 

Instalatér 

XXX  

XXX 

XXX 

XXX 

39 

38 

7(*)(**) 

31,5** 
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Personální změny ve školním roce 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2015-2016 
 

     Počet přihlášených uchazečů v denním studiu oboru Zdravotnický asistent byl větší (o 27 přihlášek) 

než na obor Zdravotnické lyceum. Přijímací řízení probíhalo u obou oborů testy v „Pilotním ověřování 

organizace přijímacího řízení SŠ s využitím jednotných testů 2015“ (CERMAT) z českého jazyka a 

matematiky. Pořadí přijímaných uchazečů vycházelo z kritérií stanovených ředitelem školy – u obou oborů 

byly rozhodující výsledky dosažené v předchozím studiu v 8. a 9. třídě na ZŠ. Posuzoval se přitom jednak 

celkový prospěch, dále prospěch v rozhodujících přírodovědných předmětech (biologie a chemie) a znalosti 

prokázané v přijímacích testech. Dále byly zohledňovány výsledky dosažené v okresních a krajských 

olympiádách a mimoškolní aktivity zaměřené na zdravotnictví.  

          Řada přihlášených na obor ZL měla výborné studijní výsledky na ZŠ. Pro ně však bylo prioritní přijetí 

na gymnázium, takže opět znepřehlednili počet skutečných uchazečů o studium našeho oboru ZL. Na 

nenaplněná místa proto museli být přijímáni další uchazeči v pořadí na odvolání (v rámci autoremedury). Po 

úplném prvním kole přijímacího řízení bylo ve třídě oboru ZL 23 skutečně přijatých uchazečů a ve třídě 

oboru ZA 30 uchazečů, kteří současně škole odevzdali zápisové lístky. Vzhledem k nenaplněné kapacitě na 

obor ZL, vyhlásila škola 2. kolo přijímacího řízení. Do 2. kola přijímacího řízení na obor ZL se nikdo 

nepřihlásil.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

ZMĚNA 
OSOBNÍ 

ČÍSLO 

VÝUKA 

PŘEDMĚTŮ 
NÁSTUP UKONČENÍ DŮVOD 

         - 

 

         - 

19 

 

934 

ANJ 

 

OŠE - praxe 

 31. 7. 2015 

 

 8. 6. 2015 

výpověď pro 

nadbytečnost 

DPP na dobu 

určitou 

         - 

 

         - 

 

+ 

         - 

         -   

     

 + 

200 

 

206 

 

123 

21 

37 

 

207 

Referent ŠIC 

 

Účetní 

 

Účetní 

Uklízečka 

Uklízečka 

 

Uklízečka 

 

 

 

 

1. 4. 2015 

 

 

 

17. 8. 2015 

31. 8. 2015 

 

31. 5. 2015 

 

 

30. 6. 2015 

19. 6. 2015 

výpověď pro 

nadbytečnost 

výpověď ze strany 

zaměstnance 

nástup za odchozí  

PP na dobu určitou 

ukončení PP 

dohodou 

nástup za odchozí 
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Přehled přijímání žáků při přijímacím řízení v r. 2015 – plán přijetí 
souhrnný údaj o přijímacím řízení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled přijímání žáků při přijímacím řízení v r. 2015 
souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k 30. 9. 2015) 

 
 

KÓD 

OBORU 

FORMA NÁZEV 

OBORU 

1. KOLO 2.KOLO KE STUDIU 

NASTOUPILO 

   přihl přij. 

 

přihl. přij. 

 

k 1.9. k 30.9. 

78-42-

M/04 

denní 

4-letá 

Zdravotnické  

lyceum  

39 23 0 0 23 23+2* 

53-41-

M/01 

denní 

4-letá 

Zdravotnický  

Asistent 

66 30 0 0 29 29+1* 

   CELKEM 105 63 0 0 52 52+3* 

                   * přestup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZL 
DENNÍ 

ZA 
DENNÍ 

ZA 
DÁLKOVÉ 

Plán 
přijetí 

30 30 0 

OBORY (třídy) ZL 
denní 
1 kolo 

ZA 
denní 
1. kolo 

ZL 
denní 
2. kolo 

Přihlášeno 39 66 0 

Předalo zápisový lístek 17 20 0 

Zrušilo zápisový lístek 1 0 0 

Dostavilo se k PZ 39 65 0 

Nedostavilo se k PZ 0 1 0 

Přijato  30 30 0 

Nepřijato  13 36 0 

Odvolalo se 9 14 0 

Přijato po odvolání 9 12 0 

Předalo zápisový lístek 7 10 0 

Přijato celkem 23 30 0 

Termín přijímací 
zkoušky 

22.4. 22.4. 29.5. 

Nenastoupilo ke studiu 0 1 0 
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Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

V P 5 N 
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 14.09.2015 

1. pololetí školního roku 2014/15 

- 2.138 - 4 17 - 2 Mgr. Vymlátilová Milena 23 - DVS1 

- 2.117 - 1 19 - - Mgr. Trejbalová Jana 20 - DVS2 

- 1.871 - 2 23 - - Mgr. Hanlová Stanislava 25 - DVS3 

36.80 2.314 - 1 28 1 - Mgr. Tumová Eva 30 - ZA1. 

30.92 2.657 - 0 12 2 - Mgr. Zástavová Stanislava 14 - ZA1D 

47.56 2.410 0.04 2 20 1 - Mgr. Havelková Eva 23 - ZA2. 

33.71 2.562 - 0 15 4 2 Mgr. Nývltová Ivana 21 - ZA2D 

60.16 2.182 - 1 28 - 1 Mgr. Hampelová Irena 30 - ZA3. 

63.14 2.018 - 2 23 3 - Mgr. Kotyková Libuše, DiS 28 - ZA4. 

18.85 2.202 - 1 11 2 - Mgr. Kašpárková Zuzana 14 - ZA5D 

55.65 1.740 - 9 18 - 2 Mgr. Čadová Petra 29 - ZL1. 

75.35 2.018 - 6 11 2 1 Mgr. Peterková Ivana 20 - ZL2. 

62.44 2.019 - 5 22 2 - Mgr. Janáková Lea 29 - ZL3. 

88.08 1.982 - 4 19 - 1 RNDr. Radová Zora 24 - ZL4. 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 

 

… P 5 N 
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 14.09.2015 

2. pololetí školního roku 2014/15 

- 1.964 - 1 18 3 - Mgr. Vymlátilová Milena 22 - DVS1 

- 1.600 - 11 9 - - Mgr. Trejbalová Jana 20 - DVS2 

- 1.428 - 13 10 - - Mgr. Hanlová Stanislava 23 - DVS3 

45.26 2.277 - 2 27 1 - Mgr. Tumová Eva 30 - ZA1. 

36.46 2.754 - 1 13 1 - Mgr. Zástavová Stanislava 15 - ZA1D 

55.52 2.307 - 2 21 - - Mgr. Havelková Eva 23 - ZA2. 

45.04 2.513 9.81 0 16 5 - Mgr. Nývltová Ivana 21 - ZA2D 

59.70 2.127 - 4 26 - - Mgr. Hampelová Irena 30 - ZA3. 

50.50 2.140 - 2 24 2 - Mgr. Kotyková Libuše, DiS 28 - ZA4. 

13.64 2.315 - 2 11 1 - Mgr. Kašpárková Zuzana 14 - ZA5D 

73.75 1.780 - 6 21 2 - Mgr. Čadová Petra 29 - ZL1. 

99.50 1.975 2.10 7 12 1 - Mgr. Peterková Ivana 20 2 (1+1) ZL2. 

87.13 1.884 - 8 20 1 - Mgr. Janáková Lea 29 - ZL3. 

68.04 2.047 - 1 23 - - RNDr. Radová Zora 24 - ZL4. 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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Hodnocení maturitních zkoušek 

 

Maturity 2015 

u
ko

n
če

n
í s

tu
d

ia
 

název třídy 
zdravotnické 

lyceum 
zdravotnický 

asistent 
denní  

zdravotnický 
asistent 
dálková 

počet žáků ke dni zakončení studia 24 28 14 

prospěli na konci 4. ročníku 21 23 8 

prospěli na konci 4. ročníku s vyznamenáním 2 2 2 

neprospěli na konci 4.ročníku 1 3 4 

počet žáků, kteří postoupili k jarní MZ včetně opakujících z podzimu 26 30 10 

počet žáků, kteří postoupili po opravných zkouškách k podzimní MZ 1 1 3 
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ja
rn

í č
ás

t 
m

at
u

ri
tn

í z
ko

u
šk

y 

počet žáků, kteří absolvovali MZ v jarním termínu 26 30 9 

maturovali z českého jazyka 23 27 5 

prospěli z českého jazyka 20 24 5 

neprospěli z českého jazyka 3 3 0 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/3 3/0/0 0/0/0 

procento neúspěšných z českého jazyka 13,04 11,11 0,00 

maturovali z anglického jazyka 21 25 4 

prospěli z anglického jazyka 21 21 4 

neprospěli z anglického jazyka 0 4 0 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 4/0/1 0/0/0 

procento neúspěšných z anglického jazyka 0,00 16,00 0,00 

maturovali z německého jazyka 0 0 1 

prospěli z německého jazyka 0 0 0 

neprospěli z německého jazyka 0 0 1 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 0/0/0 0/1/1 

procento neúspěšných z německého jazyka 0,00 0,00 100,00 

maturovali z matematiky 3 5 0 

prospěli z matematiky 3 2 0 

neprospěli z matematiky 0 3 0 

procento neúspěšných z matematiky 0,00 60,00 0,00 

název praktického předmětu k maturitě 
odborná maturitní 

práce 
ošetřování 
nemocných 

ošetřování 
nemocných 

maturovali z praktického předmětu 23 25 9 

prospěli z praktického předmětu 23 25 9 

neprospěli z praktického předmětu 0 0 0 

procento neúspěšných z praktického předmětu 0,00 0,00 0,00 

název profilového předmětu 

chemie, fyzika,                    
psychologie, biologie                   
zdravotnická 
propedeutika    

ošetřovatelství ošetřovatelství 

maturovali z profilového předmětu 23 25 9 

prospěli z profilového předmětu 22 25 9 

neprospěli z profilového předmětu 1 0 0 

procento neúspěšných z profilového předmětu 4,35 0,00 0,00 

názvy volitelných dalších profilových předmětů 

chemie, fyzika,                    
psychologie, biologie                   
zdravotnická 
propedeutika     

psychologie          
somatologie 

psychologie          
somatologie 

maturovali z dalšího volitelného profilového předmětu 23 25 9 

prospěli  z dalšího volitelného profilového předmětu 23 25 9 

neprospěli  z dalšího volitelného profilového předmětu 0 0 0 

procento neúspěšných  z dalšího volitelného profilového 
předmětu 0,00 0,00 0,00 

celkem prospělo 20 20 6 

tj. procent 76,92 66,67 60,00 

celkem prospělo s vyznamenáním 2 3 2 

tj. procent 7,69 10,00 20,00 

celkem neprospělo 4 7 1 

tj. procent 15,38 23,33 10,00 
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p
o

d
zi

m
n

í č
ás

t 
m

at
u

ri
tn

í z
ko

u
šk

y 

počet žáků, kteří absolvovali MZ v podzimním termínu 5 6 5 

maturovali z českého jazyka 4 1 4 

prospěli z českého jazyka 4 0 2 

neprospěli z českého jazyka 0 1 2 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 1/0/0 2/0/1 

procento neúspěšných z českého jazyka 0,00 100,00 0,00 

maturovali z anglického jazyka 1 3 3 

prospěli z anglického jazyka 0 3 3 

neprospěli z anglického jazyka 1 0 0 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 1/1/0 0/0/0 0/0/0 

procento neúspěšných z anglického jazyka 0,00 0,00 0,00 

maturovali z německého jazyka 0 0 2 

prospěli z německého jazyka 0 0 0 

neprospěli z německého jazyka 0 0 2 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 0/0/0 2/2/0 

procento neúspěšných z německého jazyka 0,00 0,00 100 

maturovali z matematiky 0 3 0 

prospěli z matematiky 0 0 0 

neprospěli z matematiky 0 3 0 

procento neúspěšných z matematiky 0,00 0,00 0,00 

název praktického předmětu k maturitě odborná maturitní práce ošetřování nemocných ošetřování nemocných 

maturovali z praktického předmětu 1 1 4 

prospěli z praktického předmětu 1 1 4 

neprospěli z praktického předmětu 0 0 0 

procento neúspěšných z praktického předmětu 0,00 0,00 0,00 

název profilového předmětu 

chemie, fyzika,                  
psychologie, biologie                   
zdravotnická 
propedeutika        

ošetřovatelství ošetřovatelství 

maturovali z profilového předmětu 2 1 4 

prospěli z profilového předmětu 1 1 4 

neprospěli z profilového předmětu 1 0 0 

procento neúspěšných z profilového předmětu 50,00 0,00 0,00 

názvy volitelných dalších profilových předmětů 

chemie, fyzika,                  
psychologie, biologie                   
zdravotnická 
propedeutika        

psychologie          
somatologie 

psychologie          
somatologie 

maturovali z dalšího volitelného profilového předmětu 1 1 4 

prospěli  z dalšího volitelného profilového předmětu 1 0 4 

neprospěli  z dalšího volitelného profilového předmětu 0 1 0 

procento neúspěšných  z dalšího volitelného 
profilového předmětu 0,00 100,00 0,00 

celkem prospělo 4 3 2 

tj. procent 80,00 50,00 40,00 

celkem prospělo s vyznamenáním 0 0 0 

tj. procent 0,00 0,00 0,00 

celkem neprospělo 1 3 3 

tj. procent 20,00 50,00 60,00 

 

 



 

13 

Výroční zpráva SZŠ Trutnov – školní rok 2014/15                                                                                     

 

Výsledky maturitních zkoušek 

V roce 2015 se na VOŠZ a SZŠ Trutnov popáté realizovaly státní maturitní zkoušky podle školského 

zákona a nové vyhlášky. Jednotlivé části maturitních zkoušek byly dobře připravené po stránce formální, 

organizační i obsahové, všechny použité dokumenty odpovídaly stanoveným předpisům. V průběhu 

zkoušek nedošlo k žádným rušivým jevům, všechny komise pracovaly zodpovědně a objektivně, dodržovaly 

platné předpisy. Klasifikace maturantů u profilové části odpovídala vědomostem, využívání 

mezipředmětových vztahů, logickému uvažování a praktické aplikaci do praxe. Přístup zkoušejících 

v jednotlivých předmětech byl přiměřeně náročný, otázky byly srozumitelné a věcné. Maturanti měli 

dostatek prostoru k vyjádření vlastních myšlenek.   

Maturitní zkouška se podle aktuální platné legislativy skládala ze společné a profilové části. Žák získá 

střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část 

maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka (ANJ, 

NEJ) nebo matematiky. Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se skládá z písemné části a ústní části. 

Zkouška z matematiky se skládá písemně. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných 

zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto 

zkoušek. Žák se podle platné legislativy k maturitní zkoušce musí přihlásit a to vždy k určitému datu 

k jarnímu či podzimnímu termínu.  Pro třídy oboru ZA byly ředitelem školy  stanoveny  předměty profilové 

maturitní zkoušky: praktická maturitní zkouška z předmětu ošetřování nemocných, teoretická odborná 

zkouška z předmětu ošetřovatelství, volitelný odborný předmět byl psychologie a komunikace nebo 

somatologie. Pro obor ZL byly ředitelem stanoveny předměty profilové maturitní zkoušky:  odborná 

maturitní práce a její obhajoba, dva volitelné odborné předměty z nabídky: biologie, psychologie, chemie, 

fyzika nebo zdravotnická propedeutika.  Maturanti si zvolili volitelné předměty podle svého dalšího studia 

či zájmu o předmět. 

 

Výsledky MZ v jarním termínu 

Ze 66 žáků v maturitních třídách v závěru 2. pololetí celkově prospělo 58 žáků, 8 neprospělo z 1-2 

předmětů. Takže k maturitě v podzimním termínu bylo přihlášeno 8 žáků v řádném termínu, pokud úspěšně 

ukončí ročník. K 1. opravnému termínu přistoupili u oboru ZA denního studia 2 maturanti, ke 2. opravnému 

termínu 3 maturantky, tří z jednoho předmětu a dva ze dvou předmětů.  Ke 2. opravnému termínu 

přistoupily u oboru ZL denního studia 3 maturantky, dvě z jednoho předmětu a jedna ze dvou předmětů. 

Takže k maturitní zkoušce v jarním termínu přistoupilo 65 maturantů, 57 v řádném termínu a 8 

k opravnému termínu. Jedna maturantka v řádném termínu se pro nemoc omluvila a nastoupila k MZ 

v podzimním termínu. 

 

 

Z celkového počtu 65 maturantů v jarním termínu prospělo celkem 53, z toho 7 prospělo  

s vyznamenáním. Neprospělo 12 maturantů, z toho 2 ze dvou předmětů a 10 neprospělo  

z jednoho předmětu. Z počtu maturantů v řádném termínu přistoupilo k maturitním zkouškám  

48 maturantů denního studia, prospělo 40, z toho 5 prospělo s vyznamenáním, 8 neprospělo.  

U maturitní zkoušky prospěly s vyznamenáním ve třídě  ZL 4. 2 maturantky, ve třídě ZA 4. 3 

maturantky. Mezi předměty neprospěchu v řádném termínu byly anglický jazyk, český jazyk 

ve společné části a biologie u profilové části. Maturanti oboru ZL neprospěli 4, z toho jeden  

 biologie a tři neprospěli z ústní části z českého jazyka. 

 Maturanti oboru ZA v řádném termínu neprospěli 4 z anglického jazyka (4 z DT a 1 z ústní části) a 1 

z českého jazyka (DT).  U maturantů ZA dálkového studia neprospěla jedna z německého jazyka ( DT, PP). 
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V opravných termínech prospěly dvě z matematiky oboru ZA, a všechny tři z oboru ZL, takže celkem 5 

zvládlo maturitu v opravném termínu z 8.  

Neprospěli tři z DT z matematiky (jedna již ve 2. opravném termínu), dva z DT z českého jazyka. Dva mají 

ještě jeden opravný termín. 

 

Výsledky MZ v podzimním termínu 

V podzimním termínu přistoupilo poprvé k maturitní zkoušce 6 žáků, 8 žáků přistoupilo k 1. opravnému 

termínu, 2 žáci ke 2. opravnému termínu z předmětů, u kterých neprospěli.  

Jedna maturantka z denního studia oboru zdravotnický asistent pro nemoc nenastoupila k prvnímu 

opravnému termínu MZK z českého a anglického jazyka, termín ji zůstává pro další přihlášení MZ do pěti 

let od ukončení studia.   Ze 6 maturantů v řádném podzimním termínu prospěli pouze 2 maturanti,4 

neprospěli z jednoho až dvou předmětů. U opravných zkoušek prospěly ve zdravotnickém lyceu všechny 4 

maturantky, jedna z biologie, tři z ústní části z českého jazyka, ve zdravotnickém asistentu 3 z anglického 

jazyka. Takže prospělo celkem 7 maturantů v podzimním termínu při opravných zkouškách, všichni 

z denního studia.  Anglický jazyk je pro maturanty snazší zkouškou než matematika, kde v denním studiu 

neprospěli všichni tři přihlášení maturanti, 2 v opravném a 1 v řádném termínu. Matematika je pro žáky 

v oboru zdravotnický asistent obtížná, pro nižší logické uvažování. Tito žáci studují na odborné škole, kde 

v odborných předmětech dosahují dobrých výsledků, u maturitních zkoušek mají z předmětů profilové části 

pěkné výsledky. Maturantky denního studia v řádném podzimním termínu neprospěly i z profilového 

předmětu (biologie, somatologie). Obě dvě podcenily přípravu k maturitní zkoušce. 

 V dálkovém studiu neprospěly tři maturantky, jedna z DT z českého jazyka, dvě z DT a PP z německého 

jazyka a jedna ještě z DT z českého jazyka. Maturantky s neprospěchem z DT a PP z německého jazyka by 

potřebovaly více času na přípravu na tuto zkoušku z jazyka. V dálkovém studiu není jednoduché se 

připravit, neboť výuka probíhá formou konzultací a příprava je závislá  na jejich domácí přípravě.  

 

Celkové výsledky u maturit 2015  
K maturitní zkoušce v roce 2015 přistoupilo 63 žáků k řádnému termínu, 8 k opravnému termínu 

z minulého školního roku. Z denního studia oboru ZA a ZL letošního školního roku přistoupilo 50 žáků, 

prospělo 47, 5 z nich s vyznamenáním, neprospěli 3 maturanti. Žáci z oboru zdravotnický asistent měli 26 

prospívajících, z toho 3 s vyznamenáním, 2 neprospívající. Žáci z oboru zdravotnické lyceum měli 23 

prospívajících, z toho 2 s vyznamenáním, 1 neprospívající. Z dálkového studia oboru ZA letošního školního 

roku přistoupilo k MZ 13 žáků, prospělo 10, dva z nich s vyznamenáním, neprospěli 3 maturanti. 

Z loňského školního roku přistoupilo 8 žáků k opravné maturitní zkoušce, 5 z nich odmaturovalo, pouze 3 

neodmaturovali, a to všichni z matematiky na 2. opravný termín, takže pro ně možnost maturitní zkoušky 

v tomto termínu skončila.  

Neprospívající žáci letošních maturantů denního i dálkového studia mají  možnost opravných termínů v roce 

2016, na které se však musí přihlásit. Všichni jsou poučeni o dalším postupu, jak přípravy k maturitě, tak 

k přihlášení k jarnímu termínu. Mají 5 let od ukončení studia na přihlášení se k MZK. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

Učitelé odborných předmětů 

 

TERMÍN OSOB.ČÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE POŘÁDÁ 

16.10.2014 165 
Konference paliativní medicíny…být 
prostě jenom na blízku…. Oblastní charita Červený Kostelec 

7.11.2014 165 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

17.8-
28.8.2015 165 Anglický jazykový kurz  GV Malta 

30.9.2014 101 Škola podporující zdraví KÚKK Hradec Králové 

7.11.2014 101 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

29.4.2015 101 
Praktická komunikace s rodiči, žáky a 
kolegy ŠZDVPP Hradec Králové 

16.10.2014 30 
Konference paliativní medicíny…být 
prostě jenom na blízku…. Oblastní charita Červený Kostelec 

7.11.2014 30 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

9.10.2014 27 
Saturace psychických potřeb v rámci 
ošetřovatelského procesu Česká asociace sester 

16.10.2014 27 
Konference paliativní medicíny…být 
prostě jenom na blízku…. Oblastní charita Červený Kostelec 

7.11.2014 27 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

6.2.2015 27 Studium pedagogiky "A" - dokončeno ŠZDVPP Hradec Králové 

4.3.2015 27 
Konzultační seminář pro školní 
maturitní komisaře NIDV Hradec Králové 

25.9.2014 144 Prevence poruch příjmu potravy Státní zdravotní ústav Praha 

7.11.2014 144 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

21.-
22.4.2015 144 

"I sport je věda"-rehabilitační 
metodiky v praxi UK Praha, FTVS 

7.11.2014 170 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

6.2.2015 170 Studium pedagogiky "A" - dokončeno ŠZDVPP Hradec Králové 

21.-
22.4.2015 170 

"I sport je věda"-rehabilitační 
metodiky v praxi UK Praha, FTVS 

7.11.2014 205 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

9.10.2014 10 

Saturace psychických potřeb v rámci 
ošetřovatelského procesu Česká asociace sester 

16.10.2014 10 
Konference paliativní medicíny…být 
prostě jenom na blízku…. Oblastní charita Červený Kostelec 
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7.11.2014 10 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

9.10.2014 26 
Saturace psychických potřeb v rámci 
ošetřovatelského procesu Česká asociace sester 

16.10.2014 26 
Konference paliativní medicíny…být 
prostě jenom na blízku…. Oblastní charita Červený Kostelec 

7.11.2014 26 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

21.-
22.4.2015 26 

"I sport je věda"-rehabilitační 
metodiky v praxi UK Praha, FTVS 

25.9.2014 291 Prevence poruch příjmu potravy Státní zdravotní ústav Praha 

12.11.2014 291 Rizika internetové komunikace UP Olomouc, PF 

7.11.2014 291 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

18.9.14-
27.1.15 291 

Vzdělávání pro školní metodiky 
prevence SEMIRAMIS O.S. Mladá Boleslav 

16.10.2014 24 
Konference paliativní medicíny…být 
prostě jenom na blízku…. Oblastní charita Červený Kostelec 

7.11.2014 24 Ošetřovatelské dny - Pneumologie EC při SZŠ Trutnov 

27.-
28.2.2015 24 Diabetologie pro sestry v praxi ČAS Praha 

16.-
18.4.2015 24 Diabetologické dny ČLS JEP 

 

 

 

 

Učitelé všeobecných  předmětů 
 

TERMÍN OSOB. 

ČÍSLO 

DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE POŘÁDÁ 

1.9.2013 34 Bc. studium učitelství MAT-CHE Technická univerzita Liberec 

25.9.2014 34 Systém ISET-modul školní 

testování 

Česká školní inspekce 

12.11.2014 34 Rizika internetové komunikace UP Olomouc, PF 

11.3.2015 34 Jaký bude kariérní systém 

učitelů? 

NIDV Hradec Králové 

10.11.2014 9 Islám a islámský 

fundamentalismus 

DESCARTES, v. o. s. Svratouch 

20.4.2015 9 Teaching through projects DESCARTES, v. o. s. Svratouch 

3.8.-

14.8.2015 

9 Anglický jazykový kurz - úroveň 

C1 

Academy SJW London 
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7.11.2014 12 Kapradí - konzultační a 

prakt.dílny k ekolog.výchově 

SEVER Horní Maršov 

12.6.2015 12 Seminář pro středoškolské učitele 

chemie 

Univerzita Pardubice 

27.-

29.10.2014 

245 Nebojme se gymnastiky Masarykova univerzita Brno 

17.3.2015 245 Zdravotní tělesná výchova DESCARTES Svratouch 

21.-

22.4.2015 

245 "I sport je věda"-rehabilitační 

metodiky v praxi 

UK Praha, FTVS 

1.9.2013 7 Doktorandské studium-didaktika 

chemie 

Univerzita Hradec Králové 

15.-

17.9.2014 

7 XXIII- Mezinárodní konference o 

výuce chemie "Výzkum, teorie a 

praxe v didaktice chemie"  

Univerzita Hradec Králové 

3.-

5.11.2014 

7 Konference ředitelů 

zdravotnických škol 

Asociace ředitelů 

zdravotnických škol ČR 

7.11.2014 103 Současná česká próza ŠZDVPP Hradec Králové 

3.2.2015 103 Hodnotitel ústní zkoušky - ČJL, 

společná část MZ 

Cermat Praha 

16.6.2015 103 Praha secesní - krása i účel ŠZDVPP Hradec Králové 

25.-26. 9. 

2014 

15 Jak vyučovat finanční gramotnost 

poutavě a zábavně 

KFP Mníšek pod Brdy 

25.-26. 9. 

2014 

222 Jak vyučovat finanční gramotnost 

poutavě a zábavně 

KFP Mníšek pod Brdy 

29.9.2014 222 Nápady do hodin přírodovědných 

předmětů 

ŠZDVPP  KK Hradec Králové 

20.10.2014 32 Kurz odborné němčiny pro 

zdravotnické obory 

NIDV Praha  

17.3.2015 32 Zdravotní tělesná výchova DESCARTES Svratouch 

21.-

22.4.2015 

32 "I sport je věda"-rehabilitační 

metodiky v praxi 

UK Praha, FTVS 

10.8.-

21.8.2015 

32 Intenzivní kurz němčiny - úroveň 

C1 

LSI Zürich 

 

Vychovatelky 
 

 
TERMÍN OSOB. 

ČÍSLO 

DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE POŘÁDÁ 

14.- 149 Celostátní konference pracovníků ŠZDVPP Hradec Králové 
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15.11.2014 DMI 

22.5.2015 149 Vybrané problém pro vychovatele 

DMI 

ŠZDVPP Hradec Králové 

25.5.2015 163 Skleněná mozaika DŮM POD JASANEM, Trutnov 

19.1.2015 17 Intervalový a kruhový trénink ŠZDVPP Hradec Králové 

25.5.2015 301 Fusing skla DŮM POD JASANEM, Trutnov 

    

    

 
V průběhu školního roku 2014/2015 proběhlo školení pro pedagogy – neodborníky v předlékařské první pomoci. Dále 

byli všichni zaměstnanci proškoleni v BOZP a PO a 13 zaměstnanců se zúčastnilo školení řidičů.
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Přehled činnosti a aktivit ve školním roce 2014/15 

 

  Termín Akce Třídy Učitelé 

  

1.9. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 zahájení školního roku 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZA4., 
ZL1., ZL2., 
ZL3., ZL4., 
DVS1, DVS2 

Čadová Petra (ZL1.), Hampelová 
Irena (ZA3.), Havelková Eva 
(ZA2.), Janáková Lea (ZL3.), 
Kotyková Libuše (ZA4.), 
Peterková Ivana (ZL2.), Radová 
Zora (ZL4.), Trejbalová Jana 
(DVS2), Tumová Eva (ZA1.), 
Vymlátilová Milena (DVS1) 

10:00-11:30 
pedagogická rada 

o stavech žáků ve škoním roce 2014/15, organizace 
školního roku 

  

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Haasová Alena, Hampelová 
Irena, Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Kašpárková 
Zuzana, Kotyková Libuše, 
Kracíková Táňa, Lepš Jaroslav, 
Matějcová Miluše, Nývltová 
Ivana, Peterková Ivana, 
Petrskovský Martin, Převlocká 
Lucie, Radová Zora, Scholzeová 
Iva, Šklubalová Lenka, 
Trejbalová Jana, Tumová Eva, 
Vymlátilová Milena, Zástavová 
Stanislava 

  proškolení ubytovaných VŘDM, BOZP, PO     

  

2.9. 
(Út) 

  

9:15-10:00 
Burza učebnic 

v tělocvičně školy 
  Zástavová Stanislava 

  DMD orientační vycházka po TU 1.roč.     

 

 

13:35-14:20 
přednáška Doc. Dulíček - poruchy 
srážlivosti,AQUAPURA, nadační fond 

DVS2 Vymlátilová Milena 

  Výlet ZL 3. ZL3. Janáková Lea, Šklubalová Lenka 

  

4.9. 
(Čt) 

  

  Výlet ZL 3. ZL3. Janáková Lea, Šklubalová Lenka 

  

5.9. 
(Pá) 

  

  Sportovní kurz ZA 3. v Chorvatsku ZA3. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 
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8.9. 
(Po) 

  

  Adaptační pobyt ZL1. Čadová Petra 

  Sportovní kurz ZA 3. v Chorvatsku ZA3. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  sportovní kurz Chorvatsko   Hásek Roman 

 

  

9.9. 
(Út) 

  

8:00-12:35 
podzimní maturitní zkoušky 

ústní část profilová a státní 
    

  Sportovní kurz ZA 3. v Chorvatsku ZA3. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  sportovní kurz Chorvatsko   Hásek Roman 

  Adaptační pobyt ZL1. Čadová Petra 

  

10.9. 
(St) 

  

  Sportovní kurz ZA 3. v Chorvatsku ZA3. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  sportovní kurz Chorvatsko   Hásek Roman 

  

11.9. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 
podzimní maturitní zkoušky 

ústní část profilová a státní 
    

  Sportovní kurz ZA 3. v Chorvatsku ZA3. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  sportovní kurz Chorvatsko   Hásek Roman 

 

  

12.9. 
(Pá) 

  

  Sportovní kurz ZA 3. v Chorvatsku ZA3. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  sportovní kurz Chorvatsko   Hásek Roman 

  

15.9. 
(Po) 

  

  Adaptační pobyt ZA1. Tumová Eva 

 

  

16.9. 
(Út) 

  

14:30-15:15 opravný termín absolutoria     

  
Seznamovaví turnaj ve stolním tenise 
DMDxDMB 

    

  Adaptační pobyt ZA1. Tumová Eva 
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24.9. 
(St) 

  

12:00-14:30 Beseda s Prof.Měšťákem 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZA4., 
ZL1., ZL2., 
ZL3., ZL4., 
DVS1, DVS2 

  

  
proškolení tělocvična15:00 DMD 
Mgr.Hampelová 

    

  

26.9. 
(Pá) 

  

  porada vychovatelek DM 8:45     

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  Den jazyků     

  

27.9. 
(So) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

28.9. 
(Ne) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

 

  

29.9. 
(Po) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  
beseda pro DM Homosexualita 17:30 
student OA 

    

  

30.9. 
(Út) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

1.10. 
(St) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

2.10. 
(Čt) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

3.10. 
(Pá) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 
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4.10. 
(So) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

5.10. 
(Ne) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

6.10. 
(Po) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

7.10. 
(Út) 

  

8:00-17:00 
Veletrh středních škol HK 

Aldis 8,00 - 17,00 
  Zástavová Stanislava 

14:25-16:00 labor. práce Biologie     

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

8.10. 
(St) 

  

  výměný pobyt se školou v Lohfeldenu   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

9.10. 
(Čt) 

  

  Psychologické dny v Liberci   
Kotyková Libuše, Trejbalová 
Jana, Tumová Eva 

  

13.10. 
(Po) 

  

16:30-17:30 
nábor na ZŠ 

ZŠ JOsefov od 16,30h 
  Zástavová Stanislava 

  
Beseda pro DM 18:00 Gender a transgender 
-student OA 

    

  

14.10. 
(Út) 

  

8:00-18:00 
Veletrh SŠ Trutnov 

Uffo 8,00 - 17,00 
  Zástavová Stanislava 

10:00-11:30 
konzert - Trutnovský podzim 

v síni B. Martinů 
ZA4., ZL4.   

16:00-17:30 
nábor na ZŠ 

ZŠ Jilemnice Haracha - od 16h 
  Kracíková Táňa 

  podzimní bowlingový turnaj DMDxDMB     

    Konference paliativní medicíny, Náchod ZA4. Kotyková Libuše 
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16.10. 
(Čt) 

  

  

17.10. 
(Pá) 

  

  Osvětim - exkurze ZL3. 
Janáková Lea (ZL3.), Šklubalová 
Lenka 

 

  

21.10. 
(Út) 

  

8:00-18:00 
Veletrh SŠ Náchod 

8,00 - 17,00 
  Tumová Eva 

  

DMD přednáška " Jak se mám učit?" pro 
1.roč - Mgr. S. Zástavová - výchov. 
poradkyně 

    

  Exkurze - Botanická zahrada Liberec ZL4. Haasová Alena 

  

22.10. 
(St) 

  

  porada ředitelů SŠ   Hásek Roman 

  

23.10. 
(Čt) 

  

  
DMB Branný den pro žáky ZŠ Náchodská - 
stanoviště zdravovědy - L. Švarcová 

    

  

24.10. 
(Pá) 

  

8:00-14:20 Exkurze - Bodies Brno 
ZA1., ZA2., 
ZL2., DVS1 

Kašpárková Zuzana, Radová 
Zora, Tumová Eva, Zástavová 
Stanislava 

8:00-11:40 Exkurze Dětský domov Vrchlabí ZL4. Trejbalová Jana 

9:30-11:00 
vychovný pořad - J. Hus 

v UFFU výběr 10 Kč 
ZA3. Hampelová Irena 

  porada vychovatelek DM 8:45     

 

  

27.10. 
(Po) 

  

  Podzimní prázdniny     

  

28.10. 
(Út) 

  

  Podzimní prázdniny     
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29.10. 
(St) 

  

  Podzimní prázdniny     

  

30.10. 
(Čt) 

  

  Podzimní prázdniny     

  

31.10. 
(Pá) 

  

  Podzimní prázdniny     

 

  

3.11. 
(Po) 

  

  
porada ředitelů SZŠ 

Brno 
  Hásek Roman 

  
DMB beseda O Africe 18:30 s ing.L. 
Grohem - Z:pí.Švarcová 

    

  

4.11. 
(Út) 

  

15:15-16:30 
Nábor na ZŠ 

ZŠ - Police nad Metují od 15,30h 
  Nývltová Ivana 

  
porada ředitelů SZŠ 

Brno 
  Hásek Roman 

  
DMB: beseda pro ŠD ZŠ Poříčí "Zdravá 
výživa" -Z: pí. Švarcová 

    

  

5.11. 
(St) 

  

  
DMB: masérské dovednosti - pokračování 
Z: pí. Švarcová 

    

  
porada ředitelů SZŠ 

Brno 
  Hásek Roman 

 

  

6.11. 
(Čt) 

  

16:00-17:00 
Nábor ZŠ 

ZŠ Jaroměř Husova od 16h 
  Kotyková Libuše 

  
vánoční aktivity a přípravy dárků pro 
návštěvu ÚSP Hajnice - oba DM 

    

  

7.11. 
(Pá) 

  

10:00-11:30 
vyýchovný pořad - Křišťálová noc 

v síni B. Martinů výběr 10 Kč 
ZL3. Janáková Lea 

12:30-18:00 Ošetřovatelské dny   
Kotyková Libuše, Kracíková 
Táňa, Trejbalová Jana 

  Krajská konference EVVO   Haasová Alena 
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Krajská konference EVVO 

  

10.11. 
(Po) 

  

17:00-18:00 
ZŠ nábor - 2 školy 

ZŠ Nové Město nad Metují - Krčín + Komenského od 
17h 

  
Kašpárková Zuzana, Zástavová 
Stanislava 

 

  

11.11. 
(Út) 

  

  Nábor ZŠ Malé Svatoňovice   Převlocká Lucie 

  

12.11. 
(St) 

  

8:00-18:00 
Veletrh SŠ 

Jičín - celý den 
  Převlocká Lucie 

  
Středoškolské hry v basketbale-dívky 

Hampelová 
    

  

13.11. 
(Čt) 

  

16:00-18:00 
Nábor na ZŠ - 2 školy 

ZŠ Dobruška Pulická + Kupka od 16 a 17h 
  Hampelová Irena, Nývltová Ivana 

  
Exkurze - Ikem, popáleninové centrum 
Vinohrady 

DVS2, DVS3 
Hanlová Stanislava, Trejbalová 
Jana 

  

14.11. 
(Pá) 

  

8:00-18:00 
Veletrh SŠ HK 

Aldis 8,00 - 18h 
  Zástavová Stanislava 

  
Celostátní konferece o DM Hradec Králové - 
ved. vych. DM I. Kvasničková 

    

  
sředoškolské hry ve volejbale - dívky 

Hampelová 
    

  

15.11. 
(So) 

  

8:00-12:00 
Veletrh SŠ HK 

Aldis 8,00 - 12,00 
  Zástavová Stanislava 

  
celostátní konferece o DM v Hradci Králové 
- ved. vych.DM I. Kvasničková 

    

  

18.11. 
(Út) 

  

16:00-18:00 Pedagogická rada   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Haasová Alena, Hampelová 
Irena, Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Kašpárková 
Zuzana, Kotyková Libuše, 
Kracíková Táňa, Lepš Jaroslav, 
Matějcová Miluše, Nývltová 
Ivana, Peterková Ivana, 
Petrskovský Martin, Převlocká 
Lucie, Radová Zora, Scholzeová 
Iva, Smetanová Karolína, 
Šklubalová Lenka, Trejbalová 
Jana, Tumová Eva, Vymlátilová 



 

26 

Výroční zpráva SZŠ Trutnov – školní rok 2014/15                                                                                     

Milena, Zástavová Stanislava 

  

19.11. 
(St) 

  

13:00-15:00 Studentská laťka   
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  
DMB: kosmetická poradna s ukázkami 
líčení Z: pí. Švarcová 

    

  

20.11. 
(Čt) 

  

  
konference didaktika chemie 

Trnava 
  Hásek Roman 

  Studium pedagogika Hradec Králové   Kotyková Libuše, Nývltová Ivana 

  

21.11. 
(Pá) 

  

16:00-17:30 Rodičovské schůzky   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Haasová Alena, Hampelová 
Irena, Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Kašpárková 
Zuzana, Kotyková Libuše, 
Kracíková Táňa, Lepš Jaroslav, 
Matějcová Miluše, Nývltová 
Ivana, Peterková Ivana, Peterová 
Vladimíra, Petrskovský Martin, 
Převlocká Lucie, Radová Zora, 
Scholzeová Iva, Smetanová 
Karolína, Šklubalová Lenka, 
Trejbalová Jana, Tumová Eva, 
Vymlátilová Milena, Zástavová 
Stanislava, Schubertová Lucie 

  
rodičovské schůzky na DM 14:45-15:45 - 
skup. vychovatelky 

    

  
konference didaktika chemie 

Trnava 
  Hásek Roman 

  

25.11. 
(Út) 

  

16:00-17:00 
Nábor ZŠ 

ZŠ Broumov Hradební 
  Hásek Roman 

 

  

28.11. 
(Pá) 

  

  
Skutečný dárek - charitativní akce - výběr 
materiální podpory z obou DM 

    

  porada vychovatelek DM 8:30     

  

30.11. 
(Ne) 

  

14:45-16:30 

Rozsvěcení vánočního stromu Trutnov ve 
spolupráci s ČČK 

Účast při rozsvěcení vánočního stromu, rozdávání 
perníčků, stromečků atd. 

  Trejbalová Jana 

    školní kolo soutěže v recitaci 13:30     
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1.12. 
(Po) 

  

účast v porotě Kvasničková Iva 

  
Malé adventní trhy v UFFU- návštěva 

vánoční inspirace pro DM 
    

  

3.12. 
(St) 

  

  florbal dívek   Hampelová Irena 

  Studium pedagogika Hradec Králové   Kotyková Libuše, Nývltová Ivana 

  
DMD+DMB návštěva Barevných domků 
ÚSP Hajnice 

tvůrčí dílny s klienty : pí. Novotná, Matějková 
    

  

5.12. 
(Pá) 

  

15:00-18:00 Den otevřených dveří     

  
DOD v DM 

ukázka interiéru DM pro rodiče a děti - pí. Novotná 
    

  

9.12. 
(Út) 

  

13:00-14:00 Olympiáda z NJ   Dytrych Tomáš, Scholzeová Iva 

  

10.12. 
(St) 

  

  
Česko zpívá koledy 18:00 

účast obou DM na celostátní akci v Trutnově 
    

  

17.12. 
(St) 

  

  
Vánoční posezení v DM 

příprava malého pohoštění,tradice a zvyky vánoční, 
koledy a hrátky - skup. vychovatelky 

    

  

18.12. 
(Čt) 

  

10:00-11:15 Vánoční zpívání v DD R. Frimla   Trejbalová Jana 

  
porada vychovatelek 8:30 

I.Kvasničková 
    

  

19.12. 
(Pá) 

  

9:00-12:00 
Vánoční tvoření 
výtvarné dílny pro žáky školy - pí. Novotná, Švarcová, 
Kvasničková 

    

9:00-12:00 
Vánoční hrátky 

tělocvična 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZL1., 
ZL2., ZL3. 

Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  exkurze Muzeum K. Čapka ZL4. Lepš Jaroslav, Radová Zora 

  

22.12. 
(Po) 

  Vánoční prázniny     
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23.12. 
(Út) 

  

  Vánoční prázniny     

  

29.12. 
(Po) 

  

  Vánoční prázniny     

  

30.12. 
(Út) 

  

  Vánoční prázniny     

  

31.12. 
(St) 

  

  Vánoční prázniny     

  

1.1. 
(Čt) 

  

  Vánoční prázdniny     

  

2.1. 
(Pá) 

  

  Vánoční prázdniny     

  

4.1. 
(Ne) 

  

  lyžařský výcvik ZA 1. ZA1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

5.1. 
(Po) 

  

11:50-13:30 beseda "Hledám práci" ZA4. Matějcová Miluše 

13:35-15:10 beseda "Hledám práci" ZL4. Matějcová Miluše 

  
novoroční bowlingový turnaj DMxSLŠ 

pí.Novotná, Matějková 
    

  lyžařský výcvik ZA 1. ZA1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

    
DMB Etiketa 

pravidla slušného chování - test pí. Matějková 
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6.1. 
(Út) 

  
  lyžařský výcvik ZA 1. ZA1. 

Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

7.1. 
(St) 

  

10:15-12:00 
Přednáška s Doc. PhDr. Dr. phil. Laurou 
Janáčkovou 

ve velkém sále na městském úřadě Trutnov 

ZA2., ZA3., 
ZA4., ZL1., 
ZL2., ZL3., 
ZL4. 

  

  lyžařský výcvik ZA 1. ZA1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

8.1. 
(Čt) 

  

  
DMB Víme- nevíme"Strom života" 

graf. metoda sebepoznání - pí. Švarcová 
    

  lyžařský výcvik ZA 1. ZA1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

9.1. 
(Pá) 

  

  lyžařský výcvik ZA 1. ZA1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

10.1. 
(So) 

  

9:00-12:00 Den otevřených dveří     

  
DOD 

prohlídka DMD, letáky pro rodiče - pí.Kvasničková 
    

  

13.1. 
(Út) 

  

  
DMD - běžecký trenažer 

zábavné běhání - pí. Novotná 
    

  

14.1. 
(St) 

  

11:00-12:15 
Divadlo Drak - vychovný pořad 

v UFFU 
ZA1., ZA2., 
ZL1., ZL2. 

  

  florbal chlapci Scholzeová     

  
DMB - pohyb po Vánocích 

sporovní aktivity - pí. Švarcová 
    

  

19.1. 
(Po) 

  

  
beseda s cestovatelem a fotografem ing.Z. 
Šancem 

pí. Novotná 
    

  

20.1. 
(Út) 

12:00-19:00 školení Mladé Buky   Čadová Petra, Hásek Roman 

14:30-16:00 autoškola     
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DMB-Buď kreativní 
zimní tvoření - pí. Švarcová 

    

  

22.1. 
(Čt) 

  

  
DMB- zimní radovánky 

dle zimních podmínek - saně , běžky, brusle - pí. 
Švarcová 

    

  

23.1. 
(Pá) 

  

  
porada vychovatelek 8:40 

pí. Kvasničková 
    

 

  

26.1. 
(Po) 

  

11:50-12:35 beseda - Úřad práce ZA4.   

13:35-15:10 beseda - Úřad práce ZL4.   

  setkání s hejtmanem   Hásek Roman 

  

27.1. 
(Út) 

  

16:00-18:00 Pedagogická rada   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Haasová Alena, Hampelová 
Irena, Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Kašpárková 
Zuzana, Kotyková Libuše, 
Kracíková Táňa, Lepš Jaroslav, 
Matějcová Miluše, Nývltová 
Ivana, Peterková Ivana, 
Petrskovský Martin, Převlocká 
Lucie, Radová Zora, Scholzeová 
Iva, Smetanová Karolína, 
Šklubalová Lenka, Trejbalová 
Jana, Tumová Eva, Vymlátilová 
Milena, Zástavová Stanislava 

  

28.1. 
(St) 

  

  
MISS 2015- organizace soutěže 

Generální zk.8:0 - 12:00, 13:00- 15:00 celoškolní akce v 
Národním domě - pí.Kvasničková 

    

  

30.1. 
(Pá) 

  

  pololetní prázdniny     

  

2.2. 
(Po) 

  

  
DMB: zimní radovánky na sněhu dle počasí 
pí. Matějková,Švarcová 

    

  
DMD: anketa "Půlrok v DM" 

pí. Novotná Hana 
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3.2. 
(Út) 

  

  
DMB: soutěž ve společenských hrách 

pí. Matějková Zdena 
    

  

5.2. 
(Čt) 

  

  
projektový den studentů VŠ ped. HK 

praktická cvičení z FYZ,CHE,MAT, IKT pro žáky 
ZL1., ZL2.   

  

6.2. 
(Pá) 

  

  Studium pedagogika HK   Kotyková Libuše, Nývltová Ivana 

  

9.2. 
(Po) 

  

11:50-13:30 beseda - domácí rozpočet ZA4.   

13:35-15:10 beseda - domácí rozpočet, úvěry ZL4.   

14:00-15:30 
Psychologická olympiáda 

Školní kolo Psychologické olympiády 14.00 - 15.30h. 
    

  
DMB: rockenrol - taneční či sporovní 
discilína? 

příp. s taneční ukázkou pí. Švarcová Leona 
    

  

11.2. 
(St) 

  

  
Oba DM: Valentýnské posezení v 
klubovnách 

Valentýnské tvoření, přáníčka, dárky... 
    

 

  

12.2. 
(Čt) 

  

  
DMD: beseda o numerologii,sebepoznávací 
metody 

pí. Novotná Hana 
    

  

16.2. 
(Po) 

  

  Jarní prázdiny     

  

17.2. 
(Út) 

  

  Jarní prázdiny     

  

18.2. 
(St) 

  Jarní prázdiny     
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19.2. 
(Čt) 

  

  Jarní prázdiny     

  

20.2. 
(Pá) 

  

  Jarní prázdiny     

  

23.2. 
(Po) 

  

8:00-11:40 Olympiáda z Biologie   Haasová Alena 

11:50-13:30 exkurze - Pivovar ZA4.   

  

24.2. 
(Út) 

  

10:00-11:40 Tyfloservis     

11:50-13:30 Tyfloservis     

  
DMD: zábavné psych. testy na rozvíjení PxL 
hemisféry 

pí.Kvasničková Iva 
    

  

25.2. 
(St) 

  

14:15-15:15 
Výroční schůze ČČK 

účastní se členové ČČK 
  

Čadová Petra, Hásek Roman, 
Nývltová Ivana, Peterková Ivana, 
Trejbalová Jana, Tumová Eva 

  
Krajské kolo v silovém čtyřboji 
Hampelová 

  Hampelová Irena 

  

1.3. 
(Ne) 

  

  lyžařský výcvik ZL 1. ZL1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

2.3. 
(Po) 

  

  lyžařský výcvik ZL 1. ZL1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

3.3. 
(Út) 

  

  lyžařský výcvik ZL 1. ZL1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  
DMD: kondiční příprava na intrácký 
maraton 

pí. Kvasničková 
    

    DMB návštěva galerie     
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4.3. 
(St) 

  

pí. Matějková 

  lyžařský výcvik ZL 1. ZL1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  
DMD malý turnaj ve skládání scrabble 

pí.Novotná 
    

  

5.3. 
(Čt) 

  

  
DMB: Víte, nevíte - beseda s výživovým 
poradcem 

pí. Švarcová 
    

  ukázka první pomoci MěÚ Žacléř   Schubertová Lucie 

  lyžařský výcvik ZL 1. ZL1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

6.3. 
(Pá) 

  

  lyžařský výcvik ZL 1. ZL1. 
Hampelová Irena, Petrskovský 
Martin, Scholzeová Iva 

  

10.3. 
(Út) 

  

  
DMD: malování kraslic 

pí. Matějková 
    

  
Regionální kolo Psychologické olympiády - 
SZŠ Pardubice 

Pedagogický dozor pí. Leona Švarcová 
    

  

11.3. 
(St) 

  

14:30-19:00 
Zahájení kurzu Zdravotník zotavovacích 
akcí 

  
Kotyková Libuše, Převlocká 
Lucie, Tumová Eva, Vymlátilová 
Milena 

  školení vzdělávací systém   Čadová Petra 

  

13.3. 
(Pá) 

  

8:55- 9:40 
První pomoc hrou pro děti z MŠ Horská 

Návštěva dětí z MŠ Horská 
  Trejbalová Jana 

  

16.3. 
(Po) 

  

  
DMD: beseda O grafologii 
pí. Novotná 

    

  

19.3. 
(Čt) 

  

  
DMB: ukázka 1.pomoci pro ZŠ Náchodská 

pí. Švarcová 
    

    porada vychovatelek 8:40     
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20.3. 
(Pá) 

  

pí. Kvasničková 

  

26.3. 
(Čt) 

  

  
DMB: ukázka 1.pomoci na 3.ZŠ 

pí. Matějková 
    

  

30.3. 
(Po) 

  

11:45-13:20 
Literární pořad 

lit. pořad věnovaný K.H. Máchovi 
ZA2., ZL2. Lepš Jaroslav 

  
DMDxDMB jarní turnaj v bowlingu 

pí. Novotná, Matějková 
    

  

31.3. 
(Út) 

  

  Porada ředitelů SŠ   Hásek Roman 

  

1.4. 
(St) 

  

  Porada ředitelů SŠ   Hásek Roman 

  
Exkurze Praha 

historicko- poznávací exkurze 
ZA3., ZL3. 

Janáková Lea, Lepš Jaroslav, 
Šklubalová Lenka 

  

2.4. 
(Čt) 

  

  Velikonoční prázdniny     

 

  

3.4. 
(Pá) 

  

  Velikonoční prázdniny     

  

6.4. 
(Po) 

  

  
návštěva velikonoční výstavy, tradice, 
zvyky 

pí. Matějková, Švarcová 
    

  Velikonoční prázdniny     

  

8.4. 
(St) 

  

8:00- 9:40 
Návštěva dětí z MŠ Horská - První pomoc 
hrou 

  Trejbalová Jana 

  
DMB: Buď kreativní - výtvarné tvoření 
pí. Švarcová 

    

 

  

9.4. 
  

DMD: beseda o numerologii 
pí. Novotná 
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(Čt) 
  

 

  

10.4. 
(Pá) 

  

9:45-10:00 Den zdraví     

  

14.4. 
(Út) 

  

10:00-11:40 Přednášky Škol. metodika prevence ZL3.   

11:30-14:00 prof.MUDr.Cyril Hoschl, DrSc, FRCPsych. 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZA4., 
ZL1., ZL2., 
ZL3., ZL4., 
DVS1 

  

16:00-18:00 Pedagogická rada   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Haasová Alena, Hampelová 
Irena, Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Kašpárková 
Zuzana, Kotyková Libuše, 
Kracíková Táňa, Lepš Jaroslav, 
Matějcová Miluše, Nývltová 
Ivana, Peterková Ivana, 
Petrskovský Martin, Převlocká 
Lucie, Radová Zora, Scholzeová 
Iva, Smetanová Karolína, 
Šklubalová Lenka, Trejbalová 
Jana, Tumová Eva, Vymlátilová 
Milena, Zástavová Stanislava 

  
DMD: 78 stupňů ke zlaté - běh do schodů 

pí. Kvasničková 
    

  

15.4. 
(St) 

  

  přijímací řízení na SŠ     

  
DMB: Den Země - ekologické problémy 

pí. Matějková 
    

  

16.4. 
(Čt) 

  

  
DMB: Zkusme - taneční workshop 

pí. Švarcová 
    

  

17.4. 
(Pá) 

  

9:45-10:00 prověrky PO a BOZP     

16:00-17:30 Rodičovské schůzky   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Haasová Alena, Hampelová 
Irena, Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Kašpárková 
Zuzana, Kotyková Libuše, 
Kracíková Táňa, Lepš Jaroslav, 
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Matějcová Miluše, Nývltová 
Ivana, Peterková Ivana, Peterová 
Vladimíra, Petrskovský Martin, 
Převlocká Lucie, Radová Zora, 
Scholzeová Iva, Smetanová 
Karolína, Šklubalová Lenka, 
Trejbalová Jana, Tumová Eva, 
Vymlátilová Milena, Zástavová 
Stanislava, Schubertová Lucie 

  
DM - třídní schůzky v DM 14:45- 15:45 

skupinové vychovatelky 
    

  

20.4. 
(Po) 

  

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

  

21.4. 
(Út) 

  

  
DMB: malá cykloturistika nebo in- line 
brusle 

pí. Švarcová 
    

  
DMD+ DMB - návštěva psího útulku 

pí. Matějková, Novotná 
    

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

 

   Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

 

  

23.4. 
(Čt) 

  

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

  

24.4. 
(Pá) 

  

11:45-12:30 Přednášky Šklol. metodika prevence     

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

  
porada vychovatelek DM 8:45 

pí. Kvasničková 
    

  

25.4. 
(So) 

  

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

  

26.4. 
  Odborná stáž studentů v Londýně   

Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 
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(Ne) 
  

  

27.4. 
(Po) 

  

  
jarní turnaj v bowlingu DM + SLŠ 

pí. Matějková, Novotná 
    

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

  

28.4. 
(Út) 

  

  
DMD: Miss čarodějnic - opékání na zahradě 

pí. Novotná, Kvasničková 
    

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

 

  

29.4. 
(St) 

  

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

  

30.4. 
(Čt) 

  

  Odborná stáž studentů v Londýně   
Hanlová Stanislava, Peterková 
Ivana 

  

4.5. 
(Po) 

  

  
návštěva MtŠ Čistá Černý Důl 
pí. Novotná 

    

  
DM: drobné dárky ke Dni matek 

skup. vychovatelky 
    

  
Hynku, Viléme, Jarmilo aneb Mácha by se 
divil :-) 
májové básnění o lásce a tak.... pí. Kvasničková 

    

  

5.5. 
(Út) 

  

  
návštěva solné jeskyně 

pí. Novotná 
    

 

  

6.5. 
(St) 

  

  
rozloučení s maturanty v DM 

skupinové vychovatelky 
    

  

11.5. 
(Po) 

  

8:00-12:30 
Soutěž - Poznávání přírodnin 

Poznávání přírodnin 
  Haasová Alena 
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13.5. 
(St) 

  

11:45-12:30 Přednášky škol. metodika prevence ZA2., ZL2.   

  

14.5. 
(Čt) 

  

  
DMB: Velké aranžmá z živých květin 

pí. Švarcová 
    

  

15.5. 
(Pá) 

  

  
porada vychovatelek 8:45 

pí. Kvasničková 
    

  

18.5. 
(Po) 

  

8:00-11:45 exkurze Hospic Červený Kostelec DVS2 Převlocká Lucie 

  

19.5. 
(Út) 

  

  
DMD: soutěž o nejšílenější účes 

pí. Novotná 
    

  

20.5. 
(St) 

  

  konference Brno   Hásek Roman 

  

21.5. 
(Čt) 

  

  konference Brno   Hásek Roman 

 

  

25.5. 
(Po) 

  

  
DMD: vycházka na Gablenz, Dvoračky 

pí. Novotná 
    

  souvislá praxe ZA 3.     

 

  

26.5. 
(Út) 

  

  
DM: návštěva Psího útulku 

pí. Novotná. Matějková 
    

  souvislá praxe ZA 3.     

  11:45-13:20 
Beseda o meteorologii 
ZŠ Náchodská 

ZL2. Matějcová Miluše 
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27.5. 
(St) 

  

  
DMB: plážový volejbal ZŠ Náchodská 

pí. Śvarcová 
    

  souvislá praxe ZA 3.     

 

  

28.5. 
(Čt) 

  

  
Můj první intrácký maraton 

sportovní cyklus - ukončení, diplomy pí. Kvasničková 
    

  souvislá praxe ZA 3.     

 

  

29.5. 
(Pá) 

  

8:30-12:00 2. kolo přijímacího řízení - SŠ     

13:00-14:00 
slavnostní vyřazení ZL 4. 
síň B. Martinů 

  Hásek Roman, Radová Zora 

  souvislá praxe ZA 3.     

 

  

1.6. 
(Po) 

  

  Pecka AŠSK   Hásek Roman 

  
Gratias Tibi 2015 Praha 

nominační večer v Lucerně - projekt " Laskavé doteky 
rukou" děvčata Machovy + pí.Kvasničková 

    

  souviská praxe ZA 3.     

 

  

2.6. 
(Út) 

  

  souviská praxe ZA 3.     

  

3.6. 
(St) 

  

  
Soutěž předlékařské PP - pro žáky ZA 2., 
ZL2. 
+polská škola 

  

Hanlová Stanislava, Havelková 
Eva, Kotyková Libuše, Nývltová 
Ivana, Převlocká Lucie, 
Trejbalová Jana, Tumová Eva, 
Vymlátilová Milena 

  
Okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin 

soutěž BIO 
  Haasová Alena 

  souviská praxe ZA 3.     

  

4.6. 
(Čt) 

  

  
Valná hromada ADMIN Praha 

asociace DM - jednání s MŠMT pí. Kvasničková, 
Švarcová 

    

  souviská praxe ZA 3.     
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5.6. 
(Pá) 

  

13:00-14:00 
Slavnostní vyřazení ZA 4. 
síň B. Martinů 

  Hásek Roman, Kotyková Libuše 

  
Valná hromada ADMIN Praha 

asociace DM - jednání s MŠMT pí. Kvasničková, 
Švarcová 

    

  souvislá praxe ZA 3.     

  

8.6. 
(Po) 

  

11:30-13:00 Planeta země - naučný pořad ZL2. Dytrych Tomáš 

  souvislá praxe ZA 3.     

  odborná praxe ZL 3.     

  

9.6. 
(Út) 

  

  odborná praxe ZL 3.     

  souvislá praxe ZA 3.     

  

10.6. 
(St) 

  

  odborná praxe ZL 3.     

  
DMB:posezení na terase UP 

" sladké" rozloučení se školním rokem pí. Matějková, 
Švarcová 

    

  souvislá praxe ZA 3.     

  

11.6. 
(Čt) 

  

  odborná praxe ZL 3.     

  souvislá praxe ZA 3.     

  

12.6. 
(Pá) 

  

  odborná praxe ZL 3.     

  souvislá praxe ZA 3.     

  

15.6. 
(Po) 

  

  odborná praxe ZL 3.     

  souvislá praxe ZA 3.     

  

16.6. 
(Út) 

  

  odborná praxe ZL 3.     

  
závěrečná konference Projekt příroda 
Hradec Králové 

Víťa jede taky. 
  Hásek Roman, Matějcová Miluše 

  praktické zkoušení DVS 2. v OSN DVS2 Hanlová Stanislava, Havelková 
Eva, Kašpárková Zuzana, 
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Kotyková Libuše, Kracíková 
Táňa, Nývltová Ivana, Převlocká 
Lucie, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava 

  souvislá praxe ZA 3.     

  

17.6. 
(St) 

  

  odborná praxe ZL 3.     

  praktické zkoušení DVS 2. v OSN DVS2 

Hanlová Stanislava, Havelková 
Eva, Kašpárková Zuzana, 
Kotyková Libuše, Kracíková 
Táňa, Nývltová Ivana, Převlocká 
Lucie, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava 

  souvislá praxe ZA 3.     

  

18.6. 
(Čt) 

  

  odborná praxe ZL 3.     

  souvislá praxe ZA 3.     

  

19.6. 
(Pá) 

  

11:45-12:30 Přednáška školního metodika prevence ZA1., ZL1.   

16:00-17:30 třídní schůzka nových 1. ročníků ZŠ     

  souvislá praxe ZA 3.     

  
porada vychovatelek 8:45 

hodnocení škol. roku 
    

  odborná praxe ZL 3.     

  

22.6. 
(Po) 

  

8:15-13:00 Přijímací zkoušky VOŠ   Kracíková Táňa, Převlocká Lucie 

  
DMD: beseda PČR Prázdninová rizika 

poučení na prázdniny - pí. Kvasničková 
    

  
DMD: dle počasí návštěva koupaliště  

pí. Novotná 
    

  souvislá praxe ZA 3.     

  absolutorium DVS 3.   
Hanlová Stanislava, Vymlátilová 
Milena 

  

23.6. 
16:00-18:00 Pedagogická rada   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Haasová Alena, Hampelová 
Irena, Hanlová Stanislava, Hásek 
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(Út) 
  

Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Kašpárková 
Zuzana, Kotyková Libuše, 
Kracíková Táňa, Lepš Jaroslav, 
Matějcová Miluše, Nývltová 
Ivana, Peterková Ivana, 
Petrskovský Martin, Převlocká 
Lucie, Radová Zora, Scholzeová 
Iva, Smetanová Karolína, 
Šklubalová Lenka, Trejbalová 
Jana, Tumová Eva, Vymlátilová 
Milena, Zástavová Stanislava 

  absolutorium DVS 3.   
Hanlová Stanislava, Vymlátilová 
Milena 

  souvislá praxe ZA 3.     

  

24.6. 
(St) 

  

8:15-13:00 Přijímací zkoušky VOŠ   Kracíková Táňa, Převlocká Lucie 

  souvislá praxe ZA 3.     

  
DMD: rozlučkové opékaní a posezení u 
ohně 

skup. vychovatelky 
    

  absolutorium DVS 3.   
Hanlová Stanislava, Vymlátilová 
Milena 

  

25.6. 
(Čt) 

  

  absolutorium DVS 3.   
Hanlová Stanislava, Vymlátilová 
Milena 

  souvislá praxe ZA 3.     

  

26.6. 
(Pá) 

  

14:00-15:00 
Vyřazení absolventů VOŠZ 

síň B. Martinů 
DVS3 

Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman 

  souvislá praxe ZA 3.     

  

28.6. 
(Ne) 

  

  školení - projekt     

  

29.6. 
(Po) 

  

  školení - projekt     
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Hodnocení činnosti předmětové komise ošetřovatelství (Mgr. Táňa Kracíková) 

 
Jednání komise proběhlo 5 krát za školní rok, proběhlo v plánovaných termínech a splnilo svůj účel. Bylo 

třeba se věnovat i aktivitám a úkolům mimo výuku. Za učitelku, která v minulém školním roce nastoupila na 

mateřskou dovolenou, výuku na praxi zajistila všeobecná sestra z JIP a po dobu dvou měsíců i všeobecná 

sestra z chirurgie. Výuka teoretických předmětů ve škole byla rozdělena mezi ostatní učitelky, čímž jim 

vznikl mírný nadúvazek.  

Výuku předmětů ošetřovatelství, ošetřování nemocných, klinické propedeutiky, první pomoci, výchovy ke 

zdraví, patologie a dalších předmětů zajišťuje 11 učitelek, z nichž jedna učí kromě praktické výuky i 

anglický jazyk. Učitelky komise zajišťují výuku praktických a teoretických předmětů ve střední i vyšší 

odborné škole. Dvěma učitelkám komise chybělo pedagogické vzdělání, v letošním školním roce úspěšně 

ukončily pedagogické minimum na NIDV v HK. Všechny učitelky komise jsou registrované k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Vzdělávání učitelek se realizovalo vlastním studiem, 

formou samostudia podle individuálního plánu vzdělávání v rámci ŠPK, vzdělávání e-lerningovým studiem 

pro státní maturitní zkoušky, vzdělávacími večery LK JEP při ON Trutnov a jednou konferencí 

v podzimním termínu: ošetřovatelské dny. V letošním roce byly tři učitelky komise na FTVS v Praze na 

jednom dvoudenním semináři vztahující se k rehabilitaci a výživě. Všechny učitelky komise byly na exkurzi 

na plastické chirurgii ve Vysokém nad Jizerou. 

Doporučení: ke vzdělávání  

- pořádat 1 x ročně ošetřovatelské dny – pozvat odborníky z praxe či VŠ dle témat (ošetřovatelských, 

psychologických, sociálních či rehabilitačních) 

- náslechy kolegyň – umožňují vyučujícím sebereflexi a pomáhají získat nápady, nové zkušenosti pro 

zkvalitnění své výuky 

- semináře z jiných zdravotnických škol, z IDV Brno, za nabídky vzdělávacích aktivit. 

S ohledem na získanou prestiž školy při organizování ošetřovatelských dnů doporučuji pokračovat jednou 

v roce v organizování ošetřovatelských dnů v naší přednáškové místnosti v Trutnově nebo v aule lesnické 

akademie v pátek odpoledne, aby nebyla narušena výuka a mohly se účastnit všechny učitelky či studenti 

VOŠ.  

 Zhodnocení  maturit v odborných předmětech komise: 

 

Profilová část maturitních zkoušek 

Praktická část ( ZA ) 

     Praktické jednodenní maturitní zkoušky probíhaly na interním a chirurgickém oddělení v Oblastní 

nemocnici Trutnov. Maturanti si vylosovali před začátkem praktických maturitních zkoušek oddělení. 

Následně si vylosovali klienty a hlavní výkon, na který se měli zaměřit. Maturanti uskutečňovali 

ošetřovatelskou péči u tří klientů. Maturitní zkoušky byly zaměřeny na kvalitu ošetřovatelské péče a 

dodržování správných ošetřovatelských postupů. Zkoušky byly pečlivě připraveny pro všechny skupiny po 

materiální a organizační stránce. U maturantů třídy denního studia byl průměrný prospěch 1,80, horší 

průměr o 0,06 než u maturantů v loňském školním roce. U maturantů dálkového studia byl průměrný 

prospěch 1,90. Prospěch maturantů se nijak výrazně nelišil od výsledků závěrečného hodnocení v posledním 

ročníku střední školy. Při MZ projevovali zručnost, pečlivost, zájem o potřeby klientů a dobré 

komunikativní dovednosti v kontaktu s klienty i se zdravotnickým personálem. Většinou si dokázali dobře 

zorganizovat práci a vhodně uspokojovat potřeby klientů. Svou práci si dokázali obhájit při závěrečném 

hodnocení před komisí a zhodnotit klady i chyby své práce. 

Doporučení pro ZA:  
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- zaměřit se opět na nácvik správných ošetřovatelských postupů, na soustředěnost při přípravě perorálních 

léků, týkající se především dávky léků a zaměřit se na komunikaci s klientem, např. při edukaci klienta 

při přípravě k vyšetření, zaměřit se i na žáky dálkového studia, zvýšit jejich motivaci, aby alespoň 

v posledních dvou ročnících studia začali pracovat u lůžka klientů ve zdravotnickém či sociálním zařízení  

 

Ústní část - povinné předměty  

Ošetřovatelství (ZA) 

     V předmětu ošetřovatelství maturanti prokázali znalosti na lepší než v průběhu posledního ročníku 

studia. Maturanti ve třídě denního studia měli průměrný prospěch 1,88, lepší o 0, 07 než maturanti 

v loňském roce.  Maturanti svým výkonem většinou překvapili, dokázali dobře aplikovat klinické znalosti. 

Maturanti denního studia se na zkoušku dobře připravili. Vyučující měla vysoké nároky v průběhu školního 

roku, takže žáci byli nuceni se na každou hodinu řádně připravit, takže příprava na ústní zkoušku 

z ošetřovatelství jim nedělala velké problémy. Někteří měli problém s ústním projevem vzhledem k chudé 

slovní zásobě. Ve třídě dálkového studia měli maturanti průměrný prospěch 2,11, což odpovídalo jejich 

znalostem v průběhu studia. 

Doporučení: i nadále postupovat systematicky při přípravě žáků na MZ, postupně opakovat všechna 

maturitní témata, být důsledná v kontrole přípravy žáků na MZ. 

 

Volitelné předměty (ZL) 

Maturanti oboru zdravotnické lyceum maturovali ze volitelných předmětů. Měli možnost výběru biologie, 

psychologie, chemie, fyziky či zdravotnické propedeutiky. Zvolili si předměty podle svého dalšího studia či 

zájmu o předmět. Hodnotím pouze zdravotnickou propedeutiku. 

Zdravotnická propedeutika 

    Zdravotnickou propedeutiku si zvolilo 15 žáků. Mezi okruhy tohoto předmětu byla zahrnuta problematika 

odborných předmětů: klinické propedeutiky, ošetřovatelské propedeutiky, výchovy ke zdraví a první 

pomoci. Maturanti v tomto předmětu příjemně překvapili, dokázali propojit a využít mezipředmětové 

souvislosti a prokázali znalosti v této problematice. Průměrný prospěch byl 1,67, což je lepší o 0,25 než 

maturanti v loňském roce. Vyučující měla vysoké nároky v průběhu školního roku, takže žáci byli nuceni se 

na každou hodinu řádně připravit, takže příprava na ústní zkoušku z propedeutiky jim nedělala velké 

problémy. Maturitní okruhy byly zopakovány v průběhu posledního ročníku a žáci okruhy opakovali 

verbálně. Prospěch maturantů se nijak výrazně nelišil od výsledků závěrečného hodnocení v posledním  

ročníku střední školy. Všichni u maturitní zkoušky tohoto předmětu prospěli. 

 

Volitelné předměty ZA 

Somatologie 

Somatologii si jako volitelný předmět zvolilo 18 žáků denního studia. Průměrná klasifikace u maturitní 

zkoušky ZA byla 1,72, což je stejné jako u maturantů před dvěma lety a o  0,78 lepší než u maturantů 

v loňském roce. Maturanti si předmět vybrali jako přípravu na přijímací řízení na vysoké školy 

zdravotnického zaměření a důležitý předmět pro všechny odborné předměty, protože bez pochopení 

anatomie a funkce orgánů je výuka odborných předmětů problematická. 6 maturantů dálkového studia si 

vybralo předmět a odmaturovalo s průměrným prospěchem 1,83, čímž velmi překvapili. 

 

Zhodnocení exkurzí 

 Ve všech ročnících byly exkurze splněny.  

 Exkurze měly pro žáky informativní a motivační význam. 

1. ročníky – ošetřovací jednotky, sterilizace a dezinfekce, záchranná služba,  

                      hasičský sbor v rámci PP 
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   -  Hygienické muzeum Drážďany 

2. ročníky – uložení léků, inhalace, aplikace kyslíku na ošetřovací jednotce,  

                      záchranná služba, hasičský sbor v rámci PP 

                      Rehabilitační ústav Hostinné 

3. ročníky – hemodialýza, DD, Osvětim 

4. ročníky – miniexkurze ORL, stomatologie a dentální hygiena, beseda s Tyfloservisem,  onkologické 

oddělení, přípravna cytostatik, exkurze do  Kosmonos na jednotlivá psychiatrická oddělení, plastická 

chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. 

 

Zhodnocení výchovné práce ke zkvalitnění profesní výchovy a podíl na propagaci školy 

Mezi pozitiva považujeme chuť učitelek komise se zapojit do téměř všech aktivit školy. 

ŠPK OSE se podílela na organizování realizaci těchto výchovných akcí: 

 pomoc při zajištění dvou  DOD  

 realizace náborů na základních školách v okrese Trutnov, Náchod, Semily 

 propagaci školy na burzách středních škol v HK, Trutnově a Náchodě 

 zajištění a organizace soutěže v PPP pro žáky ZŠ – velmi pozitivní ohlasy ze ZŠ   

 garantem dobrovolnictví v Domově pro seniory Trutnov,  Ambeat Health Care Trutnov 

 garantem práce ČČK 

 vítání občánků 

 předvánočních akcí a MDD pro děti v DD, na dětském oddělení nemocnice, jeslích, Ambeat Health 

Care Trutnov, Domově pro seniory Trutnov 

 akce pro stacionář „Májový rej“ 

 zajištění sbírkových akcí  - srdíčkový den, květinkový den, den proti kouření 

 zdravotní služba na sportovních akcích a olympiádách, účast na olympiádě handicapovaných ve 

Dvoře Králové nad Labem 

 školní kolo v PPP pro žáky 1. a 2. ročníků 

 organizace dalšího vzdělávání – Konference dnů ošetřovatelství  

 výuka PP na ZŠ a aktivity na Dnech zdraví na ZŠ našeho regionu  

 odborné učitelky v letošním roce poprvé zrealizovaly kurz sanitář, který měl velký ohlas pro zájem 

ve zdravotnické veřejnosti i při rekvalifikacích nezaměstnaných lidí. 

Doporučuji ve všech akcích pokračovat, dny ošetřovatelství zhodnoceny výše, navrhuji zavést i dobrovolné 

či charitativní aktivity  u VOŠ. 

 

Mezi pozitiva považujeme chuť učitelek komise se zapojit do téměř všech aktivit školy. 

Pozitiva: ošetřovatelské dny, dobrovolnictví v nejlepších oceněných v Praze. 

 

Negativa: problém žáků, že neumí používat literaturu a mezipředmětové souvislosti,  

 

Mezi negativní faktory považujeme občasné špatné zajištění materiálních podmínek výuky ze strany 

nemocnice (nedostatek prádla začátkem týden). Možnost ovlivnění z naší strany není. 

 

Materiální zajištění výuky 

V uplynulém školním roce jsme z materiálních požadavků zajistili nejnutnější spotřební materiál.  Máme 

díky velkému množství školení v PPP větší spotřebu materiálů na poskytování první pomoci. Modely se 

díky častější frekvenci použití více opotřebovávají, takže bude potřebné zakoupit další model dospělého a 
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kojence. Zakoupili jsme do odborných učeben nová lůžka a noční stolky. Modely v učebnách jsou již 

opotřebené je třeba je opravit, renovovat, event. zakoupit nové. 

Materiální požadavky pro příští školní rok: 

Modely v učebnách jsou již opotřebené je třeba je opravit, renovovat, event. zakoupit nové. 

 

Pomůcky:  

Spotřební materiál pro příští školní rok, vč.obalových materiálů pro sterilizaci cca 15 tisíc Kč,  resuscitační 

model kojence cca 5 tisíc Kč. Nový nábytek v učebnách, nová tabule v učebně 3. 

 

Na 5. předmětové komisi bylo projednáno hodnocení činnosti komise. 

 

 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů (RNDr. Zorka 

Radová) 

 
Členové komise: Mgr. Petra Čadová,Mgr. Tomáš Dytrych, Mgr. Alena Haasová,  Mgr. Roman Hásek, Mgr. 

Zuzana Kašpárková, Mgr. Miluše Matějcová, Mgr. Martin Petrskovský, RNDr. Zora Radová 

SOUTĚŽE 

POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 

Školní kolo – 11. 5. 2015 

účast 9 studentů v kategorii A a 9 studentů v kategorii B 

postup do OK: 8 studentek, z důvodu dalších školních akcí se OK zúčastnilo pouze 5 studentek 

Okresní kolo – 3. 6. 2015 

Účast 5 studentek v kategorii A 

Umístění: Kateřina Stránská (5. místo z 18 soutěžících v kategorii A), Tereza Kolářová (10. místo), Kristýna 

Šrámková (11. místo), Lenka Morávková (13. místo), Hana Horáková (14. místo) 

PISQWORKY 
Také na začátku letošního školního roku jsme uspořádali školní turnaj v oblíbené hře „piškvorky“. Školního 

kola se zúčastnilo 30 studentů. Své zástupce ve školním kole měly všechny třídy.  Vítězné pětičlenné 

družstvo složené ze studentů Podolník Ondřej (4.ZL), Podolník Vojtěch (3.ZL), Peprníček Pavel(3. ZL), 

Postupa Dan (3.ZL) a Valná Daniela (3.ZL) postoupilo z okresního do krajského kola, kde se už bohužel 

neumístilo. 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 
 

V letošním školním roce se tři studenti naší školy zúčastnili celostátní soutěže „logická olympiáda" 

v kategorii C. 

 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž 

řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost 

samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, 

protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického 

uvažování. 
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Celkem se v kategorii C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 10 428 řešitelů, z toho 

v královéhradeckém kraji 756.  

V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů 

základního kola.   

 

Pořadí (škola)    Pořadí (kraj )    Celkové pořadí    Příjmení, jméno    Třída   Kvantil (kraj)    

Kvantil                                                     

(celkem) 

 

1.                 327.-345.           5024.-5248.          Postupa, Daniel       3.ZL        55.69                50.76  

2.                    346.-366.           5249.-5551.           Peprníček, Pavel      3.Zl         53.04                48.23 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 
 

V pátek, 20. 3. 2015, proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Tato 

soutěž vznikla v Austrálii ( odtud název ) a v České republice se soutěž poprvé konala v roce 1995. 

Z naší školy se v letošním roce zúčastnilo 45 studentů z prvních, druhých a třetích ročníků. 

A tady jsou výsledky školního kola: 

 

Kategorie JUNIOR (1. a 2. ročník) 

1. místo Leona BEHROVÁ 2.ZL 

2. místo Michal RAK 1.ZL 

3. místo Petra KOVALOVÁ 2.ZL 

 

Kategorie STUDENT (3. a 4. ročník) 

1. místo Tomáš HORNYCH 3.ZL 

2. - 3. místo Klára MELOUNOVÁ 3.ZL 

2. - 3. místo Monika HARTIGOVÁ 3.ZL 

 

Leona Behrová se celkově umístila na 1. – 2. místě v okrese. 

 

BOBŘÍK INFORMATKY 

 

Ve školním roce se třídy ZL 1. a ZL 2. při hodinách IKT opět zúčastnili soutěže Bobřík informatiky.  I 

tentokrát žáci řešili 15 logických úloh v časovém limitu 40 minut. Nikdo ze soutěžících se nestal úspěšným 

řešitelem. 

 

 

EXKURZE 

 Botanická zahrada Liberec  

ZL 4. – 21. 10. 2014 

 Hrdličkovo muzeum člověka a Botanická zahrada PřF UK v Praze  

ZL 1. A ZL 2. – 5. 2015 

ZL 1. – Botanická zahrada + Hrdličkovo muzeum – komentovaná prohlídka 
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ZL 2. – Botanická zahrada + Hrdličkovo muzeum – workshop Sběratelé kostí 

 

 Muzeum hygieny Drážďany 

ZA 1: a DVS 1. – červen 2015 

 

KROUŽKY 

 Přírodovědný kroužek 

Je určen zejména pro třídy ZL 1. – 4. 

Tento rok byl větším podílem zaměřen na biologii. 

Program: determinace a pozorování organismů v terénu i na preparátech, mikroskopování, 

přírodovědné hry, plnění úkolů Recyklohraní, laboratorní cvičení z chemie, prohloubené učiva 

chemie. 

 Kroužek matematiky – příprava k maturitě 

Určen pro studenty 3. a 4.ročníků, kteří uvažují nebo se rozhodli pro maturitní zkoušku 

z matematiky. 

Náplní je opakování a prohlubování učiva matematiky, řešení úloh ze starších maturitních testů a 

z maturitních sbírek příkladů. 

Důraz je kladen na samostatné uvažování a řešení. 

PROJEKT 

Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Královehradeckém Kraji 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov je již druhým rokem zapojena do 

Projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji. 

V rámci tohoto projektu je na škole realizována celá řada akcí – besedy a přednášky s odborníky z praxe, 

dvě volnočasové aktivity zaměřené na fyziku, biologii a chemii a programy vzájemného učení, během 

kterých dochází k setkání studentů střední školy s žáky partnerských základních škol.   

Zapojení  do projektu škole také umožnilo zrenovovat učebny biologie a fyziky a nakoupit celou řadu 

pomůcek, které zkvalitní výuku přírodovědných předmětů, např. nové anatomické modely, demonstrační 

sady pro výuku fyziky nebo experimentální měřící přístroj Pasco. 

Během dvou let realizace projektu přijely studentům zdravotnické školy přednášet významné osobnosti 

různých oborů českého lékařství, mimo jiné kardiochirurg prof. Pirk, neurochirurg prof. Beneš, psychiatr 

prof. Höschl nebo plastický chirurg prof. Měšťák. Vzhledem ke zdravotnickému zaměření školy byla tato 

setkání pro studenty velkým přínosem. 

Programy vzájemného učení jsou převážně realizované v budově školy, příp. žáci a studenti vycestují na 

víkend do některého horského střediska, kde absolvují různé přírodovědné aktivity. 

Poslední letošní akce, která se ve škole v rámci programu vzájemného učení konala v dubnu 2015, byla 

zaměřena na biologii, fyziku a chemii.  Žáci základních škol se mohli blíže seznámit se stavbou oka, vyřešit 

kvíz zaměřený na oči různých živočichů a zkusit si vypreparovat oko vepře. Fyzika byla zaměřena na světlo 

a geometrickou optiku. Žáci měřili ohniskovou vzdálenost různých čoček a vyrobili si vlastní spektroskop. 

Pokusy z chemie se nesly v duchu „veselé chemické zoo“. Žáci si vyzkoušeli vyrobit sliz, vytvořit ze sádry 

odlitek zvířete nebo vytvořit sloní chobot. Celé akce se zúčastnilo 53 žáků ze čtyř partnerských základních 

škol. 
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Zhodnocení maturitní zkoušky 

 

Biologie 

Prvním rokem nemuseli studenti povinně maturovat z biologie, z celkového počtu 24 studentů si maturitu 

z biologie zvolilo 19 studentů, jedna studentka z osobních důvodů maturitní zkoušku nekonala. Z biologie 

neprospěla jedna studentka (M. Kahancová). Výsledky u ústní části maturit z biologie ve většině případů 

odpovídají výsledkům dosaženým v průběhu studia a během přípravy v posledním ročníku. Horší výsledky 

byly způsobeny především podceněním přípravy ve čtvrtém ročníku a během svatého týdne (zejména je 

podceňováno dostatečné opakování učiva a učení se s pochopením dané problematiky). Někteří studenti 

mají u maturit problém samostatně a souvisle hovořit (i přes častý trénink během studia) a pomocí obrázků 

vysvětlit danou problematiku. Někteří studenti se zvládají naučit  bez větších problémů pouze menší úseky 

učiva, při maturitě jim však dělá problém naučit se a propojit všechny úseky učiva. U letošních maturit jsme 

se setkali také s mimořádně podařeným výkonem - zejména u studentek Elišky Šafránkové a Nikoly 

Beranové. 

 

Chemie 

Jako volitelný maturitní předmět si v letošním školním roce chemii vybraly 3 studentky. Všechny prospěly. 

Jejich výsledky odpovídaly výsledkům dosaženým v průběhu studia. 

 

Matematika 

Jako volitelný maturitní předmět si v letošním školním roce matematiku vybrali 2 studentky a 1 student. 

Všichni prospěli. Jejich výsledky odpovídaly výsledkům dosaženým v průběhu studia. 

 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů (Mgr. Lenka 

Šklubalová) 

 
Členové komise: Mgr. L. Šklubalová, Mgr. J. Lepš, Mgr. M. Dytrych, Mgr. M. Matějcová                            

 
Hlavní úkoly:  organizace soutěží 

 organizace exkurzí 

 vzdělávání členů komise 

 vzájemná spolupráce členů při řešení problémů a výměna zkušeností 

 příprava žáků k maturitní zkoušce 

1. Soutěže – soutěž v recitaci – prosinec 2014 

             -  zúčastnilo se méně žáků než v loňském roce, jejich připravenost  byla lepší 

             - olympiáda v ČJ – leden – pro naše žáky příliš náročná – účast jen žáků lycea 

                                                         - v okresním kole  M. Rak obsadil 14. místo z 25 účastníků 

2. Exkurze – exkurze do Prahy pro žáky 3. ročníků 1. dubna 2014 se vydařila, žáci byli spokojeni 

 

3. Semináře  – plánované semináře členové komise absolvovali -   kladně hodnoceny obzvlášť 

semináře o současné české próze + účast na jednání celostátní komise předsedů předmětové 

komisí ČJL v Praze  
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4. Požadavky -  materiální zajištění výuky z vlastního rozpočtu komise 

        -  nevhodné podmínky k výuce ve vestavbě v letním období – klimatizace? 

 

5. Maturitní zkouška – v letošním roce o málo horší úspěšnost než v loňském roce 

-hlavním problémem 3 neúspěšné žákyně lycea u ústní zkoušky  

opatření: zpřísnění kontroly přípravy žáků mat. ročníků, posunutí termínu odevzdání 

vypracovaných textů z četby na 10. 4. - jejich neodevzdání = důvod k nehodnocení na konci šk. roku    
 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise cizích jazyků (Mgr. Lea Janáková) 
 

Činnost komise se v tomto školním roce soustředila na hlavní úkoly – organizace soutěží a projektových dnů 

                                                                                                        úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek 

                                                                                                        dodržování ŠVP, efektivní výuka  

                                                                                                        spolupráce při společném testování žáků 

                                                                                                        sebevzdělávání, výměnné pobyty 

1. Soutěže a projektové dny 
Jazykové soutěže – Olympiáda v ANJ – prosinec 2014 / Mgr. Janáková, Mgr. Peterková 

                                Olympiáda v NEJ  - prosinec 2014 / Mgr. Scholzeová, Mgr. Dytrych 

Evropský den jazyků – září 2013 – projektový den - organizační zajištění / Mgr. Janáková 

                                                                                    spolupráce- všichni členové komise 

2. Maturitní zkoušky 

/ k detailnímu hodnocení nebyla k dispozici zpracovaná statistika jednotlivých žáků / 

Anglický jazyk   -  ZA, ZL – 3 studenti nezvládli didaktický test 

                                               1 studentka nezvládla ústní část MZK 

                                               / zodpovídá Mgr. Janáková, Mgr. Dytrych / 

                               ZA dálkové – všichni studenti zvládli celou maturitní zkoušku 

                                               / zodpovídá Mgr. Janáková/ 

Německý jazyk -   ZA dálkové  -  studentky nesložily ani písemnou ani ústní část zkoušky 

                                              / zodpovídá Mgr. Scholzeová / 

3. Semináře , odborné stáže 
Všichni členové komise se účastnili plánovaných seminářů.  

4. Výuka, společné testování žáků 
Proběhlo zadávání i hodnocení společných srovnávacích testů v ANJ i NEJ. Členové komise se shodli  

na tom, že testování má opět spíše informativní charakter, i když je vhodným doplňkem prověrky žáků.  

Testy jsou tak jednou z možností při sjednocení plnění ŠVP a ukazují žákům část objemu učiva, které by jimi mělo 

být zvládnuto. Pozitivním faktorem je další spolupráce vyučujících na tvorbě i realizaci testů a plnění ŠVP. 

5. Jiné 
Pozitiva – a) úspěšná realizace projektového dne Evropský den jazyků 

                 b) úspěšná realizace školního kola jazykové olympiády ANJ, NEJ. Opět úspěšná účast v okresním  

                     kole soutěže/ K. Suchomelová -  ZL3 

                 c) spolupráce při testování i plnění ŠVP 

                 d) realizace odborné stáže v Anglii / pro VOŠ/ 

                 e) realizace jazykové laboratoře v učebně NEJ  

Negativa –a) nutnost dopracování a úpravy stávajícího ŠVP podle zkušeností vyučujících 

                    / realizace Mgr. Janáková / - splněno – červen 2015 

                  b) špatná dostupnost finančního rozpočtu komise 

                  c) velmi nevhodné podmínky k výuce v horkých měsících roku v půdní vestavbě –  klimatizace?  

Požadavky  

- personální zajištění – požadavek zachování kontinuity ve vedení a výuce jednotlivých jazykových skupin 
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- pomůcky, technické zázemí – doplnění materiálů zejména k výuce reálií a odborné části cizích jazyků 

                                                    / po domluvě členů komise bude opět částečně realizováno z rozpočtu  

                                                      komise – podzim 2015 /  

                                                 - nutnost klimatizace či alespoň jiné nouzové řešení v půdní vestavbě                         

                                                  

 
 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise psychologie (Mgr. Jana Trejbalová) 

 
Závěrečná schůzka předmětové komise se konala dne 23.6.2015 

 

1. Personální zajištění:  Mgr. Libuše Kotyková 

                                       Mgr. Eva Tumová 

                                       Mgr. Jana Trejbalová 

 

2. Statistika maturit 

 

ZA 4 –    z psychologie maturovalo  7 studentů 

- průměr na konci 2. pololetí –  2,30 (Psychologický seminář) 

- průměr u ústní maturitní zkoušky –  2,14 

- všichni studenti z psychologie u maturitní zkoušky prospěli 

            ZL 4 -     z psychologie maturovalo  9 studentů 

- průměr na konci druhého pololetí -  2,88 

průměr u ústní  MZK zkoušky –  2,33 

    ZA 5d -  z psychologie mělo maturovat 5 studentek, jedna však nebyla    

                 připuštěna z důvodu neprospěchu v anglickém jazyce (Voborníková) a  

                 další (pí. Šidáková) se nedostavila k ústní MZK z důvodu nemoci 

- průměr na konci druhého poletí  - 2,40 

- průměr u ústní MZK – 2,33 

Prospěch u všech  tříd byl u ústní maturitní zkoušky lepší, než v hodnocení za 2.pololetí - u třídy ZA 4  o 

0,16,  u třídy ZL 4 o 0,56 a u třídy ZA  5d o 0,07 . 

 

3. Exkurze  

ZA 3 – Dětský domov  ve Vrchlabí 

ZL 3 – Jesle, Hospic v Červeném Kostelci 

ZA 4 – Konference paliativní medicíny v Náchodě  

ZL 4 -  Domov sv. Josefa v Žirči, Dětský domov ve Vrchlabí 

      

4. Soutěže 

V lednu se konalo tzv. „Školní kolo psychologické olympiády“. Téma znělo: „Jak si navzájem lépe 

porozumíme“. Školního kola se zúčastnilo 5 studentek (všechny byly ze třídy ZL3). Každá ze soutěžících na 

uvedené téma nahlížela jiným způsobem. Nejvíce porotu zaujala práce Kateřiny Stránské, která se zaměřila 

na „Úskalí mezilidské komunikace“ a Hany Horákové, ta se věnovala „Facebooku a jeho důvěře“. Obě 

studentky postoupily do regionálního kola, které se konalo na SZŠ v Pardubicích. 
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Regionální kolo této soutěže se konalo v březnu, kde soutěžili studenti ze zdravotnických škol z Pardubic, 

Svitav, Ústí nad Orlicí, Chrudimi a z naší školy. 

Naše studentky se sice mezi nejlepší trojici neprobojovaly, ale v těsném závěsu se umístila Kateřina Stránská 

a to na pěkném 4. místě. Do celostátního kola postupuje pouze první umístěný. Studentky si z této soutěže 

odnesly další cennou zkušenost – vystoupit před porotou a publikem a seznámit je se svojí prací. 

 

Téma pro příští školní rok zní: „Životní motto, kterým se řídím“ 

 

Celostátní kolo se bude konat  na VOŠZ a SZŠ v Kladně – 6. – 7. 4. 2016 

 
5. Co se povedlo? 

Výsledky u ústní MZK lepší, než na konci 2. pololetí 

 

Do hodin psychologie nadále zařazujeme tzv. prožitková cvičení, která jsou efektivní. Žáci se tak učí empatii 

a následně i komunikaci v modelové situaci. 

 

6. Neúspěchy  

 

Stále malý zájem ze strany žáků o účast v soutěži „Psychologická olympiáda“. Do školního kola se se hlásí 

méně žáků, problémem pak je vybrat kvalitní práce k reprezentaci naší školy v dalších kolech. 

 

7. Co navrhujeme?  

Více motivovat žáky k účasti na psychologické olympiádě. Podělit se o získané zkušenosti s ostatními. 

Ve třídách ZL 2 a ZL 3 žáci vypracují povinně práci na téma, které je dané pro psychologickou olympiádu 

v aktuálním školním roce.  Nejlepší práce postoupí  pak do školního kola. Vypracování seminární práce bude 

jedním z kritérií k uzavření klasifikace za 1. pololetí. 

Ve třídách ZA 2, ZA 3, ZA 4 a ZL 4 – účast v soutěži bude dobrovolná. 

 

8. Nákup pomůcek – kniha: Radkin Honzák: Svépomocná příručka sestry 

                               -  fototapeta do relaxační části učebny 

                               - sedací pytle do relaxační části učebny 

9. Jiné 

- spokojenost s učebnicí, kterou jsme používaly letos nově  od  – Kelnarová, J., Matějková,E. Psychologie 2. díl.     

Praha:Grada,2014.ISBN 978-80-247-3600.  

 

Vzdělávací akce – Psychologické dny 8. 10. 2015 v Liberci (přihlášení v první polovině září 2015) 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise tělesné výchovy (Mgr. Irena Hampelová) 

 
Členové ŠPK TEV – Mgr. Irena Hampelová 

                                    -  Mgr. Iva Scholzeová 

                                    - Mgr. Martin Petrskovský 

 

 

                 Zhodnocení úkolů uložených v celoročním plánu práce školy: 

Splněné úkoly – úvodní bezpečnost při TEV 

                       -  seznamy tříd s RČ a sportovním odvětvím 

         -  registrace osvobozených studentů od TEV –osvobození žáci začali chodit na hodiny tělocviku.  

               Zapojovali se do hodin a nebo cvičili podle svého programu.  

                        - LSK-  2. ZA– vodácký kurz (rafty) Kostelec n. Orlicí – 7. 6. – 12. 6. 2015  



 

53 

Výroční zpráva SZŠ Trutnov – školní rok 2014/15                                                                                     

                 2. ZL  -– vodácký kurz (rafty) Kostelec n. Orlicí 14. 6. - 20. 6. 2015 

- lyžařské kurzy –1. ZA – Paseky nad Jizerou- 4.1. – 9.1.2015 

-                             1.ZL - Paseky nad Jizerou 1.3. – 6.3.2015 

- Úkoly uložené ŠPK TEV v celoročním plánu školy byly splněny. 

 

Plnění dalších úkolů ŠPK TEV: 

1. kondiční testy ve třídách / září, červen /- testy v září a říjnu byly splněny a vyhodnoceny. 

2. .studentská laťka – listopad – vyhrál Robin Šír z 2.ZA výkonem 155cm, v dívkách vyhrála Vognarová 

Dominika výkonem 145 cm. 

3. předvánoční zápolení mezi 1. a 2. ročníky a jejich tř. učiteli – vyhrála třída 1.ZL. 

 

Další sportovní soutěže pořádané AŠSK, kterých jsme se zúčastnili: 

 

 středoškolské hry v basketbale – dívky se umístily na 2. místě a chlapci se nezúčastnili. 

 středoškolské hry ve florbalu 

o dívky z 8 družstev a obsadily 3. místo, chlapci z 9 družstev skončili na místě 9. 

 okresní kolo v kopané dívek – pro malý počet přihlášených družstev se turnaj nekonal 

 přebor středních škol ve volejbale – dívky - 2. místo z 9 týmů 

 silový víceboj – krajské kolo – dívky 1. místo a MČR  jsme se pro nemoc nezúčastnili ! Chlapci skončili 

na 5. místě. 

 šplh – krajské kolo – dívky 1. místo a chlapci 2. Místo! 

 halový fotbal  - chlapci – 5. místo 

 cyklistika – okresní přebor – dívky 2.,a  3. místo, chlapci 1.místo! 

 

                                               

          Osnovy pro školní rok 2014 - 15  byly splněny. Některá odvětví více /podle zaměření jednotlivých tříd / a 

některá méně. Studenti se seznámili s pravidly jednotlivých her-volejbal, košíková, kopaná, florbal, softbal, s pravidly 

atletiky a s cvičením na nářadí. Seznámili jsme se také s novou hrou Kin-ball. Chodili jsme také do posilovny, 

bazénu, v zimě bruslit a na jaře na in-line brusle. 

           Pro každý ročník byly dány kontrolní cviky a dovednosti z jednotlivých her a sportovních odvětví. Na závěr 

každého bloku byli studenti z kontrolních cviků klasifikováni. Rozdíl v úrovni jednotlivých studentů je veliká. 

Hodnotili jsme především docházku, chuť cvičit a teprve potom jednotlivé dovednosti. 

                  Materiální vybavení pro výuku TEV je dobré a podle možností průběžně dokupujeme míče na volejbal, 

košíkovou, malé míčky na fotbal a míčky na florbal. Byla koupená sada na novou hru Kin-ball. 

                                        Třídy s počtem žáků 25 a více jsou na tělocvik dělené a letos byly poprvé dvouhodinovky a 

osvědčily se. Byla možnost s žáky chodit do posilovny, plavat, bruslit.  

Jediná negativní věc je uvolňování žáků z vyučování na soutěže a v odpoledních hodinách dřívější odcházení žáků na 

vlak a autobus . 

Vzdělávání učitelů tělocviku – Hampelová, Scholzeová – 17. 3. 2015- Zdravotní TV 

- Hampelová, Scholzeová  - 21.- 22. 4. 2015 -Rehabilitační metodiky v praxi a v přípravě 

sportovců, diagnostika aktuálního funkčního stavu organismu, vliv hypoxie na výkon ve vyšších 

nadmořských výškách a fyziologické determinanty sportovního výkonu. 

- Hampelová – 2014 learningový kurz –Nebojme se gymnastiky 

 

         V příštím školním roce bychom chtěli uskutečnit zimní lyžařské kurzy pro 1. ročníky 

  v Pasekách nad Jizerou a letní kurzy pro 2. ročníky, zlepšit fyzickou úroveň studentů  

a podle možností se zúčastnit sportovních soutěží pořádaných AŠSK a co nejlépe se umístit.  
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Činnost a doplňující informace o Vyšší odborné škole zdravotnické (Mgr. Lucie 

Převlocká) 

 
Část I.       Údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady dalšího vývoje. Návrhy k řešení 

dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele. 

 

VOŠZ Trutnov vznikla v závěru školního roku 2006/2007. Kapacita studentů v ročníku je  44 studentů. Na středních 

zdravotnických školách se v současné době studuje studijní obor Zdravotnický asistent 53-41-M/007, kde se 

předpokládá možnost dalšího navazujícího vzdělávání. Vzhledem k poměrné značné spádovosti zdravotnické školy a 

trvalému nedostatku zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje, pokládáme 

za nutné udržet možnost studia na vyšších odborných školách zdravotnických, které připravují samostatné 

zdravotnické pracovníky v oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Vedení školy zažádalo o prodloužení 

akreditace, která končí do 30. 9. 2016. Současně byly připraveny dokumenty k nové akreditaci dle stávajících 

platných zákonů. 

 

Část II.     Přehled oborů vzdělání: 

 

Obor vzdělávání:   53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra  - 3letá denní forma vzdělávání 

     Vzdělávací program: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra   

 

Celkové údaje o VOŠZ Trutnov – stav ke 30. 9. 2014: 

Počet tříd: 3 

Počet studentů:  

V prvním ročníku: 33 

V druhém ročníku: 20 

V třetím ročníku: 25 

 

Celkové údaje o VOŠZ Trutnov ke konci školního roku 2013/2014 – stav k 31. 6.2015 

Počet studentů: 

 V prvním ročníku: 22  

 V druhém ročníku : 20 

 V třetím ročníku:  23 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 

 

Kód oboru: 53-41-N/1. 

Název oboru: Diplomovaná všeobecná sestra 

Vydal n.schválil učeb. dokumenty: MŠMT 11.7.2007 

Pod č.j.: 14160/2007-23/2 

 

Platnost od: 1.9.2007 

 

 Část IV   Údaje o přijímacím řízení pro šk. rok 2014/2015 

 

 

 

I.  kolo II. kolo 

Přihlášeno 56 14 

Dostavilo se k PZ 39 9 

Nedostavilo se k PZ 17 5 



 

55 

Výroční zpráva SZŠ Trutnov – školní rok 2014/15                                                                                     

Přijato  31 9 

Nepřijato  8 5 

Odvolalo se 0 0 

Přijato po odvolání 0 0 

   

Přijato celkem 31 9 

Termín přij. zkoušky 22. a 24. 6. 
2015 

29.9. 2015 

Pro první kolo přijímacích zkoušek na obor Diplomovaná všeobecná sestra podávali uchazeči přihlášky do 30. 5. 

2015. Vzhledem k tomu, že uchazeči vykonávají přijímací zkoušky na řadu škol a termíny zkoušek se často kryjí, 

byly zvoleny  pro první kolo přijímacího řízení  termíny dva. V přijímacím řízení byly  hodnoceny výsledky maturitní 

zkoušky, výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy (konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. 

ročníku), zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání. 

.  

Výsledky absolutoria: 

 

Absolutorium DVS 3. 

 

Termín 

konání 

Předseda 

komise 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Celkem 

22. – 25. 6. 

2015 
Mgr.Ballišová 8 10 5 23 

 

Z důvodu neúspěchu 5 studentek  se konal opravný termín absolutoria : 

 

Termín 

konání 

Předseda 

komise 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Celkem 

23 .9. 2015 Mgr. 

Ballišová 

1 4 0 5 

 

Část V.   Údaje o aktivitách studentů mimo budovu školy 

 

Preventivní akce na VOŠZ a SZŠ Trutnov 

    

V rámci týdne prevence realizovali naši  studenti   1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra několik desítek 

preventivních přednášek na základních školách trutnovského a náchodského okresu. Součástí těchto přednášek byla 

také praktická cvičení. Témata preventivních akcí byla následující: 

 

Prevence pohlavních onemocnění 

Prevence HIV a onemocnění AIDS 

Zdravá výživa pro MŠ a 1.Stupeň ZŠ 

Zdravá výživa pro 2.stupeň ZŠ 

Prevence komplikací onemocnění diabetec mellitus, včasná diagnostika, Jak nemoc poznáme 

Poruchy příjmu potravy  

Prevence drogové závislosti 

Prevence Ca prsu, antikoncepce 

Dentální hygiena pro MŠ a 1.a2.třídu ZŠ 
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PPP při krvácení, KPR 

 

Akce je přínosem nejen pro žáky základních škol, kteří byli cílovou skupinou, ale také pro naše studenty, kteří si 

vyzkoušeli jeden z úkolů zdravotnických pracovníků – předcházení vzniku nemocí.  

 

Preventivní akce probíhaly na následujících školách: ZŠ Náchodská Trutnov, ZŠ Mládežnická Trutnov, MŠ Kryblice 

Trutnov, ZŠ kpt.Jaroše Trutnov, Speciální MŠ Na Struze, Trutnov, ZŠ Trutnov Poříčí, ZŠ R.Frimla Trutnov, ZŠ 

Komenského Trutnov, MŠ a ZŠ Velký Třebešov, ZŠ Fr.Kupky Dobruška, ZŠ a MŠ Krčín, ZŠ Malé Svatoňovice, MŠ 

Studenec, ZŠ Studenec, ZŠ Plhov,Příkopy Náchod, ZŠ Úpice Lány, ZŠ V.Hejny Červený Kostelec, ZŠ A ZUŠ Rtyně 

v Podkrk., ZŠ Svoboda n.Úpou, DD Vrchlabí, SDH Roztoky u Jilemnice, SDH Svoboda nad Úpou, Academia 

Mercurii, ZŠ TGM Stará Paka, SPŠ Nové Město n.Met., ZŠ Masarykova Broumov, ZŠ Žamberk, ZŠ Žacléř, ZŠ 

Třebechovice p.Orebem, ZŠ B.Němcové Jaroměř, ZŠ Husitská Nová Paka, ZŠ Teplice n.Met., SŠ Velké Poříčí, SOŠ 

Nové Město n.Met.,   

 
Část VI.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

A) Prezentace školy na veřejnosti 

 

Vzhledem k tomu, že škola má značnou regionální působnost, věnovali jsme se propagaci studia na VOŠZ na 

veřejnosti. Na tomto úseku jsme zajišťovali v uplynulém školním roce 2014/2015 následující: 

 aktualizace  propagačních letáků o možnostech a náplni studia na VOŠZ Trutnov  

 zajištění a aktualizace informací o studiu na webových stránkách školy  

 osobní návštěva a diskuse s zájemci z řad studentů na vybraných  školách ( gymnáziu a SOŠ Úpice, SOŠ 

Hostinné a  Evangelická akademie Náchod v  maturitních ročnících)  

 Také proběhly pohovory s žáky na VOŠZ a SZŠ Trutnov v maturitních ročnících oboru zdravotnický asistent 

a zdravotnické lyceum. 

 Dny otevřených dveří na naší škole, kdy byl ve všech učebnách školy prezentován obsah výuky a podávány 

informace  o studiu oboru  Diplomovaná všeobecná sestra  

 aktualizace  propagačních letáků o možnostech a náplni studia na VOŠZ Trutnov  

      propagační letáky rozdávány při náborových akcích, dnech otevřených dveří,     

      přepracovány pro  informační panel v DM ul. Bulharská 

 

 

 zajištění a aktualizace informací o studiu na webových stránkách školy. Na webových stránkách jsou 

informace průběžně aktualizovány. 

 

Část VII.   Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
 
    V letošním školním roce probíhala odborná praxe v Oblastní nemocnici Trutnov, s fakultní nemocnicí Hradec 

Králové Oblastní nemocnici Náchod, Oblastní nemocnicí Jičín, či Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou. V 

Agentuře domácí péče Kostandinovská, v Agenturě domácí péče Kholová, u praktických lékařů, Riaps Trutnov, v 

Domově důchodců v Náchodě, Hronově, Charitativní ošetřovatelskou péčí Náchod či s Bílkovým sanatoriem 

Trutnov.. S každým pracovištěm je podepsána smlouva o podmínkách, právech a povinnostech smluvních stran, 

odpovědnosti za škodu atd. 

  

Hodnocení činnosti v Domovech mládeže při VOŠZ a SZŠ Trutnov (Iva Kvasničková) 

 
1. Personální zajištění DM: 

Domov mládeže Bulharská ulice (DMB):   
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Švarcová Leona: skupinová vychovatelka: organizace výchovné a zájmové činnosti u věkově starších + chlapců, 

metodické vedení kreativního klubu v DM. 

Matějková Zdena: skupinová vychovatelka: organizace výchovné a zájmové činnosti u věkově starších + chlapců, 

metodické vedení kroužku relaxace a jógy v DM. 

      Domov mládeže R.A.Dvorského (DMR.A.D):  

      Novotná Hana: skupinová vychovatelka: organizace výchovné a zájmové činnosti u   

      věkově mladších studentek, metodické vedení D- klubu v DM.  

      Kvasničková Iva: vedoucí vychovatelka DM a skupinová vychovatelka, metodické vedení 

      kroužku Body - nice 
zajišťuje komplexně plnění výchovně-vzdělávacích úkolů dle plánu ŠVP v obou  DM, plánování celoročních 

akcí, měsíční plány, rozpisy služeb vychovatelek, kontrola pracovních výkazů, porady vychovatelek, zajišťování 

materiálních a technických 

potřeb v DM, evidence ubytovaných + nové přihlášky, projekty k dotacím Kraje, zajišťování prázdninových 

pobytů aj. 

 

2. Statistika DM:  

  Kapacity: DMR.A.D: 40 -  2 VS        DMB 36 – 1 VS 

  - počty ubytovaných DMD: 40 (z toho 5 přespávajících)  

                              DMB: 36 (+ 3 přespávající VOŠZ )počty dle rozvrhů a praxe VOŠZ 

  - výchovná opatření: mechanismus řešení výchovných problémů odpovídá našim   

    dlouholetým zkušenostem a kompetencím. Nebyla udělena ani jedna důtka či vyloučení  

     z DM 

3. účast na seminářích a DVPP: 
 pí. Novotná Hana: 19. 10. 2014 FIMO hmota 

                               19. 1. 2015 Intervalový a kruhový trénink 

 pí. Matějková:       25. 5. 2015  Skleněná mozaika   

 pí. Švarcová Leona:  18. 10.  2014 FIMO bižuterie 

                                   25. 5.  2015 Fusing skla 

                                              2015 malování na hedvábí 

                                  4. - 5. 6. 2015 vzdělávací seminář a Valná hromada ADMIN Praha 

 pí. Kvasničková Iva: 14.  -15. 11. 2014 - účast na Celostátní konferenci o DM v HK  

                                    22. 5. 2015 Vybrané problémy pro vychovatele  

                                4. - 5. 6. 2015 vzdělávací seminář a Valná hromada ADMIN Praha 

V rámci samostudia vychovatelky využívaly odbornou literaturu, články z Moje psychologie a novinky z internetové 

poradny (nové výtvarné techniky), které pak prakticky využíváme v naší práci na DM.  =  aplikace nových poznatků 

v praxi. 

 

4. úspěšné akce v DM: 

V obou DM jsme kromě výchovné činnosti organizovali řadu pěkných akcí i např. Vánoční tvoření ve škole a 

celoškolní akci MISS SZŠ 2015, podařilo se zviditelnit tři studentky školy ve finále ceny Gratias Tibi 

v projektu „Laskavé doteky rukou“ v Praze, které se na podzim 2015 zúčastní studijní cesty do Štrasburku. 

Oba DM podporují krom jiných i charitativní akci Člověk v tísni „ Skutečný dárek“ a finančně jej podpořily 

(zakoupení kanystrů na vodu a kuřata) Velice pěkná je spolupráce se ZŠ a MtŠ v Trutnově ( ukázky 1.pomoci pro 

děti z družin) a navázání spolupráce se ZŠ Poříčí ( společné akce). S MtŠ Čistá Černý Důl spolupracujeme 

dlouhodobě společnými akcemi. Na Vánoce a na jaře jezdíme do Hajnice na tvůrčí dílny s klienty z Barevných 

domků, se SLŠ máme podzimní a jarní bowlingové turnaje. 

Po celý rok fungovaly velmi dobře zájmové kroužky v DM, kroužek znakového jazyka byl v DMD  pod 

vedením pí. Evy Šinkorové. Hlavní prioritou bylo zadaptovat a motivovat nové první ročníky, což se podařilo. 
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Všechny akce byly zveřejněny v plánu  práce školy  a jejich výčet tedy neuvádím. Podařilo se více kontaktů 

mezi DM. 

Spolupracujme i v rámci školy, např. Pí. Kvasničková v porotě recitační soutěže, dohled vychovatelek nad žáky 

při školních soutěžích. Účast na Dni otevřených dveří v prosinci a v lednu s návštěvami na DM. Taktéž 

s budoucími 1. ročníky… 

Z pěkných akcí jsme napsali příspěvky do Krvinky a zveřejnili je na webu školy a DM. 

 

5. další pozitiva 

- minimální fluktuace ubytovaných žáků!  

- operativní ubytování dle potřeb školy (školní exkurze, akce školy, předsedkyně MK)  

- vždy našim hostům zajišťujeme maximální servis a péči! 

- zpracování a další úspěšné  přijetí dotace Kraje nového projektu  „ Nudě dáme “K .O.“ 

    volnočasové aktivity DM – Kč 16 000,- na příští školní rok!  
- pan školník je stále ochotný, rychlý a šikovný!  

- spolupráce s TU je dobrá, jsme vždy v kontaktu, když něco „ hoří“… 

- kladně hodnotím neformální vztah vychovatel – žák a příznivé sociální klima v DM.    

 (osvědčilo se nám, že hned při prvním příjezdu do DMD se „ nových děvčat“ ujímají starší    

   spolužačky a odvedou je na pokoje)…   

- svým příkladem vedeme ubytované k aktivnímu a zdravému životnímu stylu! 

- DMD- běžecký trenažér – více pohybu a soutěží „ Můj první maraton“ oblíbený prvek! 

 

6. Negativa: 

- málo učitelů se přišlo k nám podívat, jen ty, co nám zajistily proškolení a besedu - Mgr.  

   Hampelová a Mgr. Zástavová. Pí. Nývltová udělala vítězkám z Miss pedikúru  

- DMD: občasné ztráty potravin ze společných lednic…apelujeme stále na profil studenta  

  SZŠ a obezřetnost a dodržování VŘDM…Návrh: zakoupit malé chladničky (pro 2-3 osoby)   

  do pokojů, které nejsou v blízkosti kuchyněk (9 pokojů) a zvýšit platby za ubytování     

   kompletně všem – navrhuji 1200,-Kč měsíčně! Nebo umožnit mít na pokojích vlastní   

  malé chladničky…. 

- mezi negativa patří v DMB - zápach na chodbách DM (kazí to celkový obraz domova) špatná zvuková a tepelná 

izolace oken budovy – oprava, případně výměna oken do budoucna nutností – časté stížnosti studentů. Dnešnímu 

standardu nevyhovující společné sociální zařízení – velmi potřebná rekonstrukce, nábytek na pokojích – postupná 

výměna opotřebovaného nábytku   

- nevyhraněné zájmy některých žáků v oblasti volnočasových aktivit (často bohužel ovlivněné již rodinným 

prostředím, financemi, výmluvami a závislostí na notebooku.) Pracujeme na bázi dobrovolnosti, ale snažíme se 

nalákat a zlomit ubytované k aktivním činnostem! 

Bojujeme proti kuřákům!  

 

7. ohrožení…! 

 - počty ubytovaných v 1. roč. (hlavně 1.ZL) zatím netřeba panikařit…  

 

8. co můžeme zlepšit a jak… 

-DMB: vyměnit stará linolea na 7 pokojích zůstává z předešlých let 

– pročištění kanalizace se jeví jako úkol č. 1! 

-nákup nástěnek na jednotlivé pokoje = zútulňující prvek -  rodinná fota, rozvrhy…  

-nákup chybějících poliček na pokoje 

- vybudovat nový plot u hřiště? v DMD, jinak nelze hrát míčové hry…(jen aktivity, aby nepadal míč mimo), zastínit 

prostor po vykácených stromech -altán? zůstává dle finančních možností… 

- bohužel celkem málo prázdninových pobytů…hledat ještě jiné reklamní možnosti?   
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9. Jiné: 

- dobrá spolupráce s rodiči, rodiče oceňují, že v DMD je dopoledne domovnice a zdravotně či jinak indisponované 

dívky mohou přijít dopoledne ze školy na DM a jsou pod dohledem dospělé osoby. Navštěvují DM před třídními 

schůzkami i během roku. 

-v DMB se oživila příchodem nové vychovatelky paní Leony Švarcové výchovná i zájmová činnost. Příští rok 

budeme hledat adekvátní náhradu i za pí. Matějkovou, která odejde do důchodu. Chceme pokračovat ve stejném 

trendu a se stejným zápalem, neboť všechny vychovatelky mají svoji práci velmi rády a tvoří bezproblémový 

kolektiv. To se odráží i na celkovém příznivém obrazu naší práce s příjemnou atmosférou v obou DM a spokojností i 

ze stran ubytovaných žáků a studentů. Snad se podaří Asociaci DM prosadit na MŠMT, aby byly DM opět v soustavě 

výchovně vzdělávacích zařízení a ne v síti pouhých „ubytovacích služeb“. 

- chceme se více zaměřit na oblast pozitivních mezilidských vztahů s uvědoměním rizik v chování a komunikaci např. 

v oblasti kyberšikany, nebezpečí facebooku, neverbální komunikaci (řeč těla) aj. Chceme i více společenské 

ETIKETY do života naší mládeže. Chceme, aby se ubytovaní zlepšovali i nadále v úsilí o lepší studijní výsledky! 

 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015 

 
MPP byl po celý školní rok plněn dle plánu ( a to ve spolupráci s plněním „Programu výchovy ke zdraví“ i Plánu 

výchovných akcí na DM). 

A) Volnočasové aktivity: 

- Po celý školní rok se konaly kroužky: Znakové řeč - pí.Šinkorová, PPP – Mgr.Kotyková, Volejbal a 

sportovní hry – Mgr.Hampelová, Přírodovědecký kroužek – Mgr.Haasová, Klinické dovednosti – 

Mgr.Nývltová 

- Vítání občánků – nadále naše škola spolupracuje s trutnovskou matrikou  a tato aktivita žákyň 

zdravotnické školy se stala již mnohaletou tradicí. V pololetí přebrala štafetu od ZA3.poprvé třída 

2.zdravotnického lycea, a přestože tyto žákyně nechodí na praxi do nemocnice, přesto se úkolu zhostily  

velmi zodpovědně. 

- Dále se stalo již mnohaletou tradicí organizování Mikulášské a vánoční besídky. Naše žákyně s krátkým 

kulturním programem navštěvují trutnovskou nemocnici, ústav soc.péče a domovy důchodců v Trutnově 

a okolí. Za tyto aktivity jsou opakovaně klienty kladně hodnoceny. 

- Též naše žákyně celoročně navštěvují Dům pro seniory a zde vykonávají bezzištně funkci 

„dobrovolníků“ – s klienty si povídají, čtou jim, chodí s nimi na vycházky, pomáhají s drobnými 

pracemi, event.zajišťují občasné drobné nákupy. 

- V průběhu roku se naše studentky podílejí na organizaci soutěže v PPP pro žáky základních škol našeho 

okresu a dále pak samy poskytují ukázky první pomoci na některých ZŠ. 

B) Účast v soutěžích: 

- Během školního roku se naši žáci různých soutěží – jak školních, tak i vyšších kol: 

-soutěž tříd ve sběru papíru 

- účast v Recyklování ( sběr baterií, elektra, starých mobilů…) 

- soutěž Poznávání přírodnin 

- soutěž v První pomoci (školní i celostátní kolo) 

- soutěž  PISQWORKY (škol.,okresní i kraj.kolo) 

- účast v Logické olympiádě – je to soutěž pořádaná Mensou ČR založená na logických úvahách, jejichž 

řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nejedná se o znalostní soutěž, ale o schopnost 

samostat.logického uvažování. 

- účast ve šk.kole mezinárodní matematické soutěže „Matematický klokan“. V tomto šk.roce se zúčastnilo 

45 žáků z prvních, druhých a třetích ročníků. Leona Behrová se celkově umístila na 1.-2-místě v okrese. 

- Též se naše žákyně zúčastnily se řady sportovních akcí, např.: Studentská laťka, soutěže ve volejbale, 

fotbalu i florbalu atd.… 
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C) Projektové dny: 

 Ve  školním roce pořádáme 2 projektové dny. Jedním se Den jazyků, kde se žáci různými formami seznamují i 

s dalšími jazyky kromě ANJ a NEJ. 

Druhým je Den zdraví. Obsah toho dne je dán WHO a v tomto roce byly hlavním tématem „Bezpečné potraviny“. 

Žáci byli s tímto tématem seznámeni s třítýdenním předstihem, kdy  

využili této doby k tvorbě různých výtvorů k dané problematice. V den výročí založení WHO (7.4.) byly výtvory 

komisí vyhodnoceny. Tohoto projektového dne se účastnily 1.-3.ročníky obou studijních oborů a prokázalo se, že je 

toto téma oslovilo. Výtvory byly velmi nápadité – např. tvorba leporela, kuchařky, potravinové pyramidy atd. Komise 

jen těžko vyhodnocovala 3 nejlepší výtvory. 

D) Účast v „Projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. 

 V rámci tohoto projektu naše škola realizuje celou řadu akcí – besedy a přednášky s odborníky z praxe a programy 

„vzájemného učení“ během setkávání našich studentů se žáky základních škol. Studentům naší školy přijeli přednášet 

významné osobnosti různých oborů českého lékařství – např.kardiochirurg prof.Pirk, neurochirurg prof.Beneš, 

gynekolog MUDr.Žižka nebo plastický chirurg prof.Měšťák. Pro studenty byla i velmi zajímavá přednáška 

MUDr.Janáčkové o onkopsychologii a sexuálním životě onkologicky nemocných pycientů. 

E) Účast na charitativních akcích: 

V průběhu roku se naši žáci účastní různých charitativních akcí, jejichž výtěžek se pak posílá různě 

handicapovaným klientům.  Jedná se např. Srdíčkový den, Světluška, Bílá pastelka, Květinkový den atd. 

Z některých těchto akcí má částečný zisk i naše škola a tyto finanční prostředky pak slouží na nákup některých 

pomůcek  sloužících k dovybavení např. učeben. ( Hodnocení viz Mgr.Nývltová) 

 

F) Preventivní témata začleněná do výuky: 

Tato témata byla též v jednotlivých ročnících splněna. Některá baly doplněna exkurzemi či besedami – např: 

- Beseda se členy Všeobecné zdravotní pojišťovny na téma „Preventivní programy“ 

- Exkurze v RIAPSu Trutnov a následná beseda s pracovnicí Kontaktního centra na téma „Drogy, prevence 

jejich užívání a AIDS“ 

- Exkurze na IZS (integrov.záchranné středisko) – prohlídka pracoviště a vozů IZS, pracovníci předvedli 

simulaci dopravní nehody nácvik první pomoci 

- Beseda s pracovníky Úřadu práce na téma „Uplatnění absolventů na trhu práce“ a „Dobrovolnictví“ 

- Beseda s pracovníky KB na téma „Finanční gramotnost“ 

- Beseda s Policií ČR na téma „Kriminalita mládeže“ 

- Beseda s Mgr. Blažkovou pro 1.ročníky na téma „S tebou o tobě“ a „Ženy jsou z Venuše a muži z Marsu“ 

– o reprodukčním systému a možnosti přenosu pohlavních chorob. Tato beseda se vždy velmi obtížně 

ukončuje pro velkou četnost dotazů a poutavou formu výkladu. 

G) Z pozice Školního metodika prevence jsem v různých ročnících uskutečnila besedy s následnou diskusí na 

téma: 

 Šikana, Sociálně – patologické jevy, Stres a mentální hygiena, Zdravý životní styl a Problematika vhodné 

stravy. V rámci Mezinárodního dne proti AIDS jsem uskutečnila besedu na toto téma se zaměřením 

hlavně na prevenci. 

Ve spolupráci s vyučujícími předmětu IKT jsme studenty informovali o tom, „Jak se chovat na internetu 

bezpečně“ – hlavně jsme se zaměřili na Kyberšikanu, Kybergrooming, Kyberstalking a Sexting. 

Bohužel stále se potýkáme na naší škole s problematikou kouření některých našich studentů, a to i přes 

veškerou jejich edukaci o škodlivosti kouření na zdraví člověka. 

 

H) Adaptační a sebepoznávací programy: 

V září se 1.ročníky účastnily poznávacího programu se zaměřením na přírodovědnou a ekologickou problematiku  

ve školícím středisku v Maršově. 
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V červnu se ZA 1.účastnila dvoudenního sebepoznávacího pobytu ve středisku „Bokouš“ se zaměřením na 

poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách. Akce byla po celou dobu trvání vedena spec.instruktory a 

žáky i třídní učitelkou velmi kladně hodnocena. 

 

V září a červnu se konaly sportovně-plavecké výcviky + rafty pro 2.ročníky. 

 

 

 

Údaje o provedených kontrolách Českou školní inspekcí 
 
 Ve školním roce 2014-15 nebyla provedena kontrola ČŠI.  

 

 

Výsledky dalších provedených kontrol 

 
Ve školním roce 2014-15 byla na škole 1 x kontrola nadřízených orgánů a institucí.  

 

Jednalo o veřejnosprávní kontrolu zřizovatele. Předmětem kontroly byla kontrola použití finančních 

prostředků ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. za rok 2014 a dodržování obecně závazných právních 

předpisů platných v kontrolovaném období, převážně: zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů. Dále dodržování zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jednotlivých ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidle územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V kontrolním zjištění se konstatuje, že v kontrolovaném 

období nebyly zjištěny nedostatky. 

 
 

 

Základní údaje o hospodaření školy  
 

Přílohou této výroční zprávy jsou výsledky hospodaření školy za rok 2014. 
 

 

Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.   
1) Počet podaných žádostí o informace: 

a) 4 x Policie ČR  
b) 1 x Městský úřad  

2) Počet rozhodnutí o nevyhovění žádosti o poskytnutí informací: --- 
3) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: --- 
4) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: --- 
5) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: --- 
6) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: --- 
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Výroční zpráva byla schválena Radou SZŠ Trutnov dne 13. 10. 2015 
                                                  

 

 

 

 V Trutnově dne 14.10.2015 

      ………………………………………..……………..   

                                                                                          ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov   
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Příloha – ekonomická část výroční zprávy 

Rok 2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti 
      

tab. č. 1 

         Příspěvková organizace: VOŠZ A SZŠ TRUTNOV 
   

 

 
  

     
 

 

v Kč na dvě 
desetinná místa 

Číslo 
řádku 

UKAZATEL 
Číslo 
účtu 

Rok 2013 Rok 2014 
Vývojový 
ukazatel 

Vývojový ukazatel 
Hlavní činnost 

Doplňková 
činnost Hlavní činnost 

Doplňková 
činnost 

1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

1 Výnosy z vlastních výkonů a zboží sk. 60 830 447,00 24 600,00 918 930,00 28 800,00 1,11 1,17 

2 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601             

3 Výnosy z prodeje služeb 602              688 592,00     24 600,00 730 270,00 28 800,00 1,06   

4                z toho: produktivní práce žáků   
 

      0,00   

5                             školné                199 422,00       143 480,00   0,72   

6                             stravné               

7                             poplatky za ubytování                379 550,00     24 600,00 568 790,00 28 800,00 1,50 1,17 

8 Výnosy z pronájmu 603              141 855,00       188 660,00   1,33   

9 Výnosy z prodaného zboží 604             

10 Ostatní výnosy  sk. 64              616 790,90       523 274,54 1 407,00 0,85   

11               z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále 641,642             

12                            výnosy z prodeje materiálu 644             

13                            výnosy z prodeje dlouhodobého majetku 645, 646             

14                            čerpání fondů 648              155 614,73       50 200,00   0,32   

15 Finanční výnosy sk. 66                33 570,12       3 106,51   0,09   

16 Výnosy z transferů sk. 67        21 732 400,93       26 202 895,08   1,21   

17 Výnosy celkem   (č.ř. 1+10+15+16)   23 213 208,95 24 600,00 27 648 206,13 30 207,00 1,19 1,23 

 

 

 



 

 

 

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti 
     

tab. č. 2 
Příspěvková organizace: VOŠZ a SZŠ Trutnov 

       

        

v Kč na dvě desetinná 
místa 

Číslo 
řádku 

UKAZATEL Číslo účtu 

                        Rok 2013                Rok 2014 
Vývojový 
ukazatel 

Vývojový ukazatel 
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost 

1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

1 Spotřebované nákupy skup. 50 1 905 352,21 5 506,90 1 573 916,53   0,83 0,00 

2 Spotřeba materiálu 501 505 226,99 285,00 542 775,53   1,07 0,00 

3                   z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky   88 058,55   72 304,77   0,82   

4                               potraviny               

5 Spotřeba energie  502 1 400 125,22 5 221,90 1 031 141,00 21 960,00 0,74 4,21 

6                  z toho: voda      162 981,60 574,40 164 074,00 2 860,00 1,01 4,98 

7                               pára   428 223,69 2 558,70 335 617,00 11 000,00 0,78 4,30 

8                               plyn   451 009,00 2 088,80 289 540,00 8 100,00 0,64 3,88 

9                              elektrická energie   357 910,93   263 870,00   0,74   

10 Spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží 503,504             

11 Aktivace a změna stavu zásob 506,507,508             

12 Služby skup.51 4 380 504,84   6 447 559,25   1,47   

13                 z toho: opravy a udržování 511 2 643 179,55   5 240 786,15   1,98   

14                              cestovné 512 122 418,00   124 754,00   1,02   

15                              nájemné 518 86 126,00   273 472,40   3,18   

16                              telekomunikace 518 60 413,43   47 403,64   0,78   

17 Osobní náklady skup. 52 16 225 018,48   16 612 200,00   1,02   

18                 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele 521 12 179 992,00   12 739 428,00 3 640,00 1,05   

19                              zákonné a jiné sociální pojištění 524,525 3 888 401,73   4 057 137,78   1,04   

20                              semináře, školení 527 38 109,00   33 868,00   0,89   

21                              ochranné pracovní pomůcky 527 7 063,00   14 311,00   2,03   

22                              příděl FKSP 527 111 452,75   115 947,00   1,04   

23 Daně a poplatky skup. 53             

24 Ostatní náklady skup. 54 38 380,00   88 663,00   2,31   

25 Odpisy, rezervy a opravné položky skup. 55 641 917,30   1 660 845,53   2,59   

26                 z toho: odpisy dlouhodobého majetku 551 393 663,00   429 199,00   1,09   

27                            náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 248 254,30   1 231 646,53   4,96   

28 Finanční náklady skup. 56 16 496,97       0,00   

29 Daň z příjmů skup. 59     104,01       

28 Náklady celkem  (č.ř. 1+12+17+23+24+25+28+29)   23 207 669,80 5 506,90 27 415 499,62 25 600,00 1,18 4,65 

        
v Kč 

Číslo 
řádku 

UKAZATEL 

              Rok 2013               Rok 2014 
Vývojový 
ukazatel 

Vývojový ukazatel 
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost 

1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

1 Výsledek hospodaření  (výnosy - náklady) 5 539,15 19 093,10 232 706,51 4 607,00 42,01123 0,241291 



 

 

 
tab. č. 3 

    Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací za rok 2014 

    Příspěvková organizace: VOŠZ a SZŠ Trutnov 
  

    

    

 A. Výsledek hospodaření 
   

    
Výsledek hospodaření po zdanění 

v Kč na dvě desetinná místa 

  
- z hlavní činnosti 232 706,51 

  
- z doplňkové činnosti 4 607,00 

  
Celkem 237 313,51 

  

    

    

    

 B. Krytí zhoršeného výsledku  hospodáření 
  

    
Ukazatel 

v Kč na dvě desetinná místa 

  
Ztráta z hospodaření celkem   

  
Krytí ztráty:   

  
- na vrub rezervního fondu   

  
- nekryto   

  
    

  

    

 C. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
  

   
v Kč na dvě desetinná místa 

Ukazatel Stav k 31.12.2014 
Příděl ze 

zlepšeného  
výsledku hosp. 

Stav po přídělu (sl.1+ sl.2) 

  1 2 3 

Rezervní fond - účet 413 224 953,60 237 313,51 462 267,11 

Fond odměn - účet 411 215 000,00     

Nerozděleno *) x   x 

Celkem x 237 313,51 x 

 

 



 

 

 

     
tab. č. 4 

 

Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2014 (paragr. rozpočtové skladby) 

Neinvestiční příspěvek bez transferů z Fondu rozvoje a reprodukce KHK 
   

       Příspěvková organizace: VOŠZ a SZŠ 
Trutnov 

     

     

v Kč na dvě desetinná 
místa 

 

Paragr. Název součástí 

příspěvek  

na provoz 

celkem 

z toho:  
 mzdy 

(platy+OON) 

z příspěvku 

na provoz 

Odvody 

+FKSP z 

příspěvku 

na provoz 

ostatní  

výdaje  

ONIV 

 1 2 3 4 5 6 

 
3122 SŠ 2 086 762,51     2 086 762,51 

 
3150 VOŠ 332 672,28     332 672,28 

 
3142 DM 604 858,70     604 858,70 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
  CELKEM 3 024 293,49 0,00 0,00 3 024 293,49 

  



 

 

 
Organizace: VOŠZ a SZŠ Trutnov 

   

tab. č. 5 (vyúčtování: č. 1.a) 

      Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem 

Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb.  

s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

     

v Kč na dvě desetinná místa 

Účelový 

znak 
Ukazatel 

Poskytnuto 

k 

31.12.2014 

Vráceno  

v průběhu 

roku 

zpět na 

výdajový 

účet 

poskytovatele 

Použito 

k 

31.12.2014 

Vratka dotace   

při finančním  

vypořádání 

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 

  A.1. Neinvestiční dotace celkem 16 748 601,00 0,00 16 748 601,00 0,00 

33353 

z toho:         

Přímé náklady na vzdělávání  16 612 200,00 0,00 16 612 200,00 0,00 

v tom:     a) platy 11 462 400,00   11 462 400,00 0,00 

                b) OON 639 000,00   639 000,00 0,00 

                c) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 4 510 800,00   4 510 800,00 0,00 

33018 

Rozvojový program na podporu škol, které 

realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se 

sociokulturním znevýhodněním       0,00 

33023 Podpora informačních center pro mládež       0,00 

33024 
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. 
zemí       0,00 

33025 
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a 

rehabilitačního charakteru       0,00 

33034 
Podpora organizace a ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných 

školách v podzimním zkušebním období       0,00 

33038 
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 

v r. 2013-Excelence SŠ       0,00 

33043 Podpora implementace Etické výchovy       0,00 

33044 
Podpora logopedické prevence v předškolním 

vzdělávání       0,00 

33047 Další cizí jazyk       0,00 

33049 Podpora odborného vzdělávání       0,00 

33050 

Rozvojový program na podporu školních 

psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - 
specialistů       0,00 

33051 
Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických 

pracovníků RgŠ       0,00 

33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 28 950,00 0,00 28 950,00 0,00 

33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 107 451,00 0,00 107 451,00 0,00 

33155 Dotace pro soukromé školy        0,00 

33160 Projekty romské komunity       0,00 

33163 Program protidrogové politiky       0,00 

33166 Soutěže       0,00 

33215 
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních 

speciálních školách       0,00 

33264 Evropská jazyková cena LABEL       0,00 

33435 Bezplatná příprava dětí azylantů       0,00 

33457 
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním       0,00 

  Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:         

          0,00 

  A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

  v tom:     a) platy         

  Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:       0,00 

  

Podpopra Přírodovědného a technického 

vzdělávání       0,00 

  A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 16 748 601,00 0,00 16 748 601,00 0,00 

           

 
 



 

 

 

 

    
tab.č. 5 a  

     
Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2013 

     Příspěvková organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 
Trutnov 

     

   
 v Kč 

 

Orientační ukazatele rozpočtu 
přímých NIV (ÚZ 33353) 

Poskytnuto Použito 
Vratka dotace 

 
k 31.12.2013 k 31.12.2013 

 
 Odvody na pojistné 4 010 700,00 3 837 409,50 173 290,50 

 
 Odvody na FKSP 111 000,00 111 346,00 -346,00 

 
 ONIV 287 800,00 460 744,50 -172 944,50 

 
CELKEM 4 409 500,00 4 409 500,00 0,00 

  



 

 

          
tab. č. 6 

Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP 
      

           Příspěvková organizace: VOŠŽ a SZŠ Trutnov 
        

    
v Kč na dvě desetinná místa 

   
v  Kč na dvě desetinná místa 

REZERVNÍ FOND Skutečnost 
 

FOND ODMĚN Skutečnost 

 
Stav k 1.1.2014 1 008 318,66 

 
Stav k 1.1.2014 215 000,00 

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření     24 632,25 
 

Ze zlepšeného výsledku hospodaření    

Dary  61 327,00 
 

Zdroje fondu celkem 215 000,00 

Nevyčerpané dotace dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy 
Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce) 1 336 228,46 

 

Překročení prostředků na platy   

Zdroje fondu celkem 2 430 506,37 
 

Odměny zaměstnancům       

Úhrada ztráty za přechozí léta   
 

Použití fondu celkem     0,00 

Posílení zdrojů investičního fondu  se souhlasem zřizovatele k převodu 
do investičního fondu   

 

Stav k 31.12.2014 215 000,00 

Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady    

      

Úhrada případných sankcí uložených PO za porušení rozpočtové kázně   
  

  

 
v Kč na dvě desetinná místa 

Dary (účelové, neúčelové- použití v souladu s podmínkami použití RF) 50 200,00 
 

FKSP Skutečnost 

Úhrada provozních výdajů dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. 
mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce) 

804 563,70 
 

Stav k 1.1.2014 210 042,92 

Další rozvoj činosti PO   
 

Základní přídel na vrub nákladů 115 947,00 

Použití fondu celkem 854 763,70 
 

Zdroje fondu celkem 325 989,92 

Stav k 31.12.2014 1 575 742,67 
 

Použití dle vnitřních směrnice     230 567,00 

      
Použití fondu celkem 230 567,00 

      

Stav k 31. 12. 2014     95 422,92 

 



 

 

 

     
tab. č. 7 

 Finanční fondy organizace a jejich krytí 

       Příspěvková organizace: VOŠZ a SZŠ Trutnov 
   

     
v Kč na dvě desetinná místa 

 
    

Stav k 1.1.2014 Stav k 31.12.2014       

Finanční krytí k 31.12.2014 

 Finanční fondy 
příspěvkových 

organizací 

Číslo 
účtu 

Běžný účet Běžný účet FKSP 
 

    1 2 241 243 

 Fond odměn 411 215 000,00 215 000,00 215 000,00   
 FKSP 412 210 042,92 95 422,92   188 359,08 
 Fond rezervní 413 200 321,35 224 953,60 224 953,35   
 Fond rezervní 414 807 997,31 1 350 789,07 1 350 789,07   
 Investiční fond 416 13 371,51 71 570,51 54 559,51   
 

CELKEM 
  1 446 733,09 1 957 736,10 1 845 301,93 188 359,08 

 

       V rámci Investičního fondu není kryta částka 17.011,-Kč, z odpisů projektu Příroda. 

  



 

 

   
tab. č. 8 

TVORBA A ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE  2014 
 

    Příspěvková organizace: VOŠZ a SZŠ Trutnov 
  

    

    

    

  

v Kč na dvě desetinná místa 

ř. 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

investiční fond                        
( 416)     sl.1 

finanční krytí                                      
sl.2 

1 stav investičního fondu k 1.1.2014            PZ 13 371,51 13 371,51 

2 příděl z rezervního fondu organizace     

3 příděl z odpisů dlouhodobého majetku 429 199,00 412 188,00 

4 invest.dotace z rozpočtu zřizovatele (kraje)  374 009,00 374 009,00 

5 jiné investiční dotace ze SR, SF      

6 ostatní zdroje (dary)     

7 ZDROJE FONDU CELKEM 816 579,51 799 568,51 

    

8 
opravy a údržba nemovitého majetku       
NIV     

9 rekonstrukce a modernizace                     IV      

10 pořízení dlouhodobého majetku           SZNN 374 009,00 374 009,00 

11 ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)     

12 odvod do rozpočtu zřizovatele 371 000,00 371 000,00 

13 POUŽITÍ FONDU CELKEM 745 009,00 745 009,00 

  
    

14 Stav investičního fondu k 31.12.2014      KZ 71 570,51 54 559,51 

14/a 

z toho:                      skutečný IF ( bez 
dotací) 71 570,51 54 559,51 

14/b FRR - dotace kraje     

14/c ostatní dotace     

 



 

 

 

    
tab. č. 9 

SKUTEČNÉ POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2014 
 

     Příspěvková organizace: VOŠZ a SZŠ Trutnov 
   

     

    

v Kč na dvě desetinná 
místa 

  

Rok 2014 

  
Věcný obsah                                                    

jmenovitě vypsat 

Skutečnost k 
31.12.2014 
celkem na 

akci 

Zdroje 

Investiční 
fond  

Jiné zdroje                         
( dotace od zřizovatele , 

SR, SF) 

8 
Opravy a údržba nemovitého majetku  - NIV  
celkem       

  z toho: akce jmenovitě       

          

          

          

          

9 Rekonstrukce a modernizace - IV celkem       

  z toho: akce  jmenovitě       

          

          

          

          

10 Pořízení dlouhodobého majetku - SZNN celkem 374 009,00 374 009,00   

  z toho: stroje jmenovitě       

  Investiční dotace v rámci EU - Přírodovědný projekt       

          

          

11 Ostatní použití        

          

12 Odvod do rozpočtu zřizovatele   371 000,00   

          

13 Použití fondu celkem za rok 2014 374 009,00 745 009,00   



 

 

        
tab. č. 10 

         Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF 
    

         

        Příspěvková organizace: VOŠZ a SZŠ Trutnov 
     

      
v Kč na dvě desetinná místa 

 

Číslo 
řádku Kategorie zaměstnanců 

Průměrný 
Pracovníci-
přepočtení Roční plat Průměrný Průměrná 

počet Přírůstky Úbytky celkem roční plat platová 

pracovníků počet počet     třída 

1 Učitelé   24,245 0 0,414 8 931 191,00 368 372,49 12 

2 Vychovatelé   3,915 0 0,085 1 069 739,00 273 241,12 8 

3 
Učitelé odborného 
výcviku   0 0 0 0,00 0,00 0 

4 Ostatní pedagogové 0 0 0 0,00 0,00 0 

5 THP   3,952 0 0,048 956 927,00 242 137,40 8 

6 Provozní pracovníci 4,851 0,351 0 611 137,00 125 981,65 3 

7 
Obchodně provozní 
pracovníci   0 0 0 0,00 0,00 0 

8 Ostatní pracovníci   0 0 0 0,00 0,00 0 

Celkem   36,963 0,351 0,547 11 568 994,00 x x 



 

 

   
tab. č. 11 

    

 

  Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2014 

    

    

    

    

 

Číslo 
řádku Členění v Kč na dvě desetinná místa 

 
1 Dobytné celkem   

 
2 v tom: do 30 dnů    

 
3          do 60 dnů   

 
4          do 90 dnů   

 
5          do 1 roku   

 
6          starší 1 roku 64 000,00 

 
7 Nedobytné celkem 64 000,00 

 
8 Celkem 0,00 

 
9 z toho v soudním řízení   

 
10 Částka vymožená soudně 64 640,00 

    

 
Poznámka:  

  

                     Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: 

 
ř. 2 - od    1 do 30 dnů 

 

 
ř. 3 - od  31 do 60 dnů 

 

 
ř. 4 - od  61 do 90 dnů 

 

 
ř. 5 - od  91 dne do 1 roku 

 

 
ř. 6 - starší 1 roku 

  



 

 

 

Inventarizační zpráva za rok 2014 

 

Organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 

IČ: 13582968 

1. Podstatné skutečnosti o provedených inventurách   

Plán inventur 

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. 

Inventarizační komise 

Byla zřízena 1 inventarizační komise podle pravidel jmenování členů inventarizačních komisí  (Balhar Vít, Karla Součková, 

Mgr. Irena Hampelová). Inventarizační komise připravila podklady pro tuto inventarizační zprávu. 

Proškolení inventarizační komise 

Proškolení inventarizační komise proběhlo dne 14. 11. 2014 a je doloženo záznamem o provedeném školení včetně prezenční 

listiny, která zároveň slouží jako podpisové vzory pro provedení inventarizace. Proškolení provedl Mgr. Roman Hásek 

(ředitel školy). 

Podmínky pro zjišťování skutečného stavu, zajištění součinnosti zaměstnanců 

Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu. 

Odsouhlasení pohledávek a závazků 

Nebylo stanoveno odsouhlasení pohledávek a závazků, protože to není v zájmu účetní jednotky. 

2. Seznam všech inventurních soupisů 

Seznam všech inventurních soupisů je uveden v příloze této zprávy. 

3. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly 

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly 

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní 

jednotky, vyhláškou 

č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které 

vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem organizace 27. 1. 2015. 

 

 

 

 



 

 

Inventarizační zpráva za rok 2014 /příloha 
   

 
      

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 
 

 
      

 Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci 
   

 
      

 Stav k 31.12.2014 
    

 SU AU Název - druh druh invent. stav zjištěný invent. účetní stav rozdíl 

       

018 0100 DDNM fyzická 163 744,20 163 744,20 0,00 

021   Stavby, budovy, venkovní úpravy fyzická 73 629 489,92 73 629 489,92 0,00 

022 0040 Pracovní stroje fyzická 1 903 212,20 1 903 212,20 0,00 

022 0050 Přístoje fyzická 907 705,40 907 705,40 0,00 

022 0055 Jiné přístroje fyzická 185 446,00 185 446,00 0,00 

022 0070 Inventář fyzická 165 310,00 165 310,00 0,00 

028 0100 DDHM fyzická 7 250 045,91 7 250 045,91 0,00 

031 0300 Pozemky fyzická 536 941,00 536 941,00 0,00 

112 0010 Čipy fyzická 17 480,00 17 480,00 0,00 

078 0100 Oprávky k DDNM dokladová 163 744,20 163 744,20 0,00 

081   Oprávky ke stavbám, budovám, venk.úpravám dokladová 19 066 203,60 19 066 203,60 0,00 

082   Oprávky k samostatným movitým věcem dokladová 2 415 597,60 2 415 597,60 0,00 

088   Oprávky k DDHM dokladová 7 250 045,91 7 250 045,91 0,00 

241 0010 Běžný účet dokladová 3 399 132,75 3 399 132,75 0,00 

241 0016 Účet FRIM dokladová 21 653,47 21 653,47 0,00 

241 0015 Účet FO dokladová 196 674,60 196 674,60 0,00 

241 0017 Účet pro Přírodovědný projekt dokladová 1 248 721,05 1 248 721,05 0,00 

241 0018 EUR - účet dokladová 612 741,35 612 741,35 0,00 

243 0010 Účet FKSP dokladová 188 359,08 188 359,08 0,00 

261 0100 Pokladna fyzická 53 475,00 53 475,00 0,00 

263 0100 Ceniny fyzická 604,00 604,00 0,00 

311 0100 Odběratelé dokladová 39 880,00 39 880,00 0,00 

314   Krátkodobé poskytnuté zálohy  dokladová 46 885,39 46 885,39 0,00 

315   Jiné pohldedávky z hlavní činnosti dokladová 10 000,00 10 000,00 0,00 

321 0010 Dodavatelé dokladová 489 934,83 489 934,83 0,00 

324   Krátkodobé přijaté zálohy dokladová 167 167,00 167 167,00 0,00 

331 0100 Zaměstnanci- mzdy k převodu  dokladová 1 242 671,00 1 242 671,00 0,00 

333 0200 Půjčky - zaměstnanci dokladová 15 214,00 15 214,00 0,00 

333 0700 telefony dokladová 3 790,00 3 790,00 0,00 

335   Pohledávky za zaměstnance dokladová 28 400,70 28 400,70 0,00 

337 0100 Zúčt. s institucemi zdr. pojištění VZP dokladová 108 356,00 108 356,00 0,00 

337 0110 Zúčt. s institucemi zdr. pojištění VoZP dokladová 11 295,00 11 295,00 0,00 

337 0160 Zúčt. s institucemi zdr. pojištění ZP Oborová dokladová 47 548,00 47 548,00 0,00 

337 0140 Zúčt. s institucemi zdr. pojištění MV dokladová 34 886,00 34 886,00 0,00 

337 0180 Zúčt. s institucemi zdr. Poj. ČP dokladová 8 186,00 8 186,00 0,00 

336 0200 Sociální pojištění dokladová 490 609,00 490 609,00 0,00 



 

 

342 0100 Jiné přímé daně - DPZČ zálohová dokladová 221 387,00 221 387,00 0,00 

342 0200 Jiné přímé daně - daň zvláštní sazbou dokladová 7 217,00 7 217,00 0,00 

374   Krátkodobé přijaté zálohy  dokladová 13 000,00 13 000,00 0,00 

377 0050 Pohledávky čipy dokladová 38 755,00 38 755,00 0,00 

377 0104 Pohledávky za studenty dokladová 51 000,00 51 000,00 0,00 

377 0105 Pohledávky za studenty dokladová 24 000,00 24 000,00 0,00 

377 0106 Pohledávky za studenty dokladová 36 000,00 36 000,00 0,00 

377 0133 Pohledávky - pronájem garáží - Kefurt dokladová 64 640,00 64 640,00 0,00 

377   Pohledávky - krátkodobé dokladová 39 920,00 39 920,00 0,00 

381   Náklady příštích období dokladová 17 036,15 17 036,15 0,00 

384   Výnosy příštích období dokladová 140 400,00 140 400,00 0,00 

403   Transfery na pořízení dlouhodobého majetku dokladová 356 998,00 356 998,00 0,00 

411 0300 Fond odměn dokladová 215 000,00 215 000,00 0,00 

412   FKSP dokladová 95 422,92 95 422,92 0,00 

413   Rezervní fond z HV dokladová 224 953,60 224 953,60 0,00 

414   Rezervní fond dokladová 1 350 789,07 1 350 789,07 0,00 

416   Fond reprodukce majetku dokladová 71 570,51 71 570,51 0,00 

472   Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery dokladová 600 000,00 600 000,00 0,00 

903 0971 Podrozvahový účet - Coca Cola dokladová 53 180,00 53 180,00 0,00 

903 0972 Podrozvahový účet - Děčín dokladová 9 398,00 9 398,00 0,00 

903 0973 Podrozvahový účet - Alois Dallmaye dokladová 89 250,00 89 250,00 0,00 

903 0975 Podrozvahový účet - Virtuální nemocnice dokladová 613 850,51 613 850,51 0,00 

903 0976 Podrozvahový účet - MARS dokladová 100 000,00 100 000,00 0,00 

903 0977 Podrozvahový účet - BUDGET dokladová 59 000,00 59 000,00 0,00 

              

 



 

 

Název organizace: VOŠ a SZŠ Trutnov 
 

tab. č. 13 

    

  

Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2014 
 Kontrolní orgán Předmět kontroly Kontrolované období  Kontrolní zjištění, závěr 

Česká školní 

ispekce 

Královéhradecký 

ispektorát 

Kontrola dodržování 

vybraných ustanovení 

školského zákona a 

souvisejících a 

prováděcích právních 

předpisů, které se 

vztahují k poskytování 

vzdělávávní a 

školských služeb 

2011 - 2013 Bez závad 

Okresní správa 

sociálního 

zabezpečení 

Trutnov 

Kontrola plnění 

povinností v 

nemocenském 

pojištění, v 

důchodovém pojištění a 

při odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 

1.1. 2012 - 31.3. 2014 Kontrola zjistila nedoplatek pojistného ve výši 2.821,-Kč a 

vyměřila penále 821,- Kč. Úhrada nedoplatku pojistného byla 

zaplacena , penále bylo na základě žádosti o prominutí, 

prominuto. 



 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 

 
1. Tvorba hospodářského výsledku 

 

1.1 Výnosy, náklady a hospodářský výsledek v hlavní činnosti 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2014 činil 26.202.895,08 Kč, z toho příspěvek z prostředků MŠMT (ÚZ 

33353) po konečné úpravě rozpočtu činil 16.612.200,- Kč. Příspěvek na činnost (po konečné úpravě rozpočtu) 

činil 7.857.000,- Kč (z toho 4.600.000,- Kč účelová dotace na výměnu oken). Z prostředků EU čerpala škola 

v roce v rámci operačních programů „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ na projekt „Moderními metodami 

k ještě lepším absolventům“ (CZ.1.07/1.5.00/34.0180) 173.411,61 Kč a na projekt „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání“ (CZ.1.07/1.1.00/44.0001) 1.228.729,88,- Kč. Z prostředků programu „ERASMUS“ pak 

organizace v roce 2014 čerpala částku 120.423,24 Kč. Z prostředků města Trutnov získala škola dotaci ve výši 

100.000,- na opravu střechy školy a částku 6.000,- Kč na organizaci soutěže „1. pomoc“. Z prostředků 

Královéhradeckého kraje pak částku 13.000,- Kč na projekt „Dělání dělání je lék“.  

 

Dotace na investice pro rok 2014 byla poskytnuta v rámci projektu EU-Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání ve výši 374.009,-Kč. 

 

Celkové náklady na činnost k 31. 12. 2014 činily celkem 27.441.099,62 Kč (z toho v hlavní činnosti 

27.415.499,62 Kč), výnosy pak 27.678.413,13 Kč (z toho v hlavní činnosti 27.648.206,13 Kč), což představuje 

zisk ve výši 237.313,51 Kč (z toho v hlavní činnosti 232.706,51 Kč).  

 

Z prostředků MŠMT bylo čerpáno 16.748.601,- Kč - přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) 16.612.200,- Kč. 

 

Limit mzdových prostředků pro rok 2014 byl stanoven ve výši 11.462.400,- Kč (z toho prostředky na platy 

10.823.400,- Kč a OPPP 639.000,- Kč). Limit byl dodržen.  

 

Z rozpočtu zřizovatele nebyly vyplaceny žádné mzdové prostředky ani OPPP. Čerpání prostředků na odvody na 

zdravotní a sociální pojištění a příděl do FKSP bylo v relaci se stanoveným rozpočtem, ušetřené prostředky 

v rámci slev na sociálním pojištění byly čerpány v rámci ONIV. 

 

Provozní náklady školy jsou ovlivněny především spotřebou energii (1.031.141,-Kč, což představuje úsporu 

368.984,22 Kč oproti roku 2013). Výrazně vzrostly oproti roku 2013 náklady na opravy – 4.953.005,15 Kč (což 

ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 2.309.825,60 Kč). Tyto náklady jsou dány realizací výměny oken 

na budově VOŠZ a SZŠ na které byla zřizovatelem poskytnuta účelová dotace ve výši 4.600.000,- Kč., dále pak 

velkou opravou střechy VOŠZ a SZŠ, na kterou rovněž byla poskytnuta účelová dotace od zřizovatele a oprava 

internátu VOŠ a SZŠ, na tuto opravu byla opět poskytnuta dotace účelová od zřizovatele, ale také od města 

Trutnov ve výši 100.000,- Kč. 

 

 

1.2 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

 

Doplňkovou činnost tvoří prázdninové pobyty na domovech mládeže v období hlavních prázdnin školy. Výnosy 

v roce 2014 činily 30.207,- Kč, náklady pak 25.600, Kč. Z doplňkové činnosti tak byl realizován zisk ve výši 

4.607,- Kč. 

 

2. Použití účelových prostředků 

 

Ze státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC byly škole poskytnuty a vyčerpány tyto účelové dotace: 



 

 

 příspěvek z prostředků MŠMT na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353), který po konečné úpravě 

rozpočtu činil 16.612.200,- Kč 

  

 příspěvek prostředků města Trutnov ve výši 100.000,-Kč na opravu Loubí internátu školy v ulici 

Bulharská v Trutnově. 

 příspěvek prostředků města Trutnov ve výši 6.000,- Kč na organizaci soutěže „1. pomoc“. 

 příspěvek z prostředků Královéhradeckého 13.000,- Kč na projekt „Dělání dělání je lék “. 

 

Poskytnuté příspěvky byly čerpány v plné výši, pouze projekt Dělání dělání je lék bude čerpán v roce 2015. 

 

V rámci projektů spolufinancovaných EU pak škola v roce 2014 čerpala následující příspěvky: 

 v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ na projekt Moderními metodami 

k ještě lepším absolventům“ (CZ.1.07/1.5.00/34.0180) ve výši 173.411,61 Kč 

 v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ na projekt „Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání“ (CZ.1.07/1.1.00/44.0001) 1.228.729,88 Kč, 

 v rámci programu „ERASMUS“ pak organizace v roce 2014 čerpala částku 120.423,24 Kč.  

 

3. Finanční fondy 

 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2014 210.042,92 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2013 

činila 115.947,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2014  230.567,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 95.422,92 Kč. 

Investiční fond (IF) 

Stav fondu k 1. 1. byl 13.371,51 Kč. Tvorba z odpisů za rok 2014 činila 429.199,- Kč, investiční dotace byla 

poskytnuta v rámci Přírodovědného projektu ve výši 374.009,-Kč. Do rozpočtu zřizovatele byla odvedena částka 

371.000,- Kč. Stav fondu k 31.12.2014 činil 71.570,51 Kč. 

Rezervní fond (RF) z HV 

Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 200.321,35 Kč. Příděl do fondu v roce 2014 byl ze zlepšeného HV ve výši 

24.632,25 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12.2014 činil 224.953,60 Kč. 

Rezervní fond (RF) z ostatních titulů 

Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 807.997,31 Kč. Příděl do fondu v roce 2014 byl proveden z finančních darů ve výši 

61.327,- Kč a z nespotřebovaných dotací EU ve výši 1.336.228,46 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2014 

bylo 804.563,70 Kč (nespotřebované dotace EU) a 50.200,- Kč – použití finančních darů.  Zůstatek fondu k 31. 

12. činil 1.350.789,07 Kč. 

 

 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. činil 215.000,- Kč, čerpáno z fondu nebylo.  Zůstatek fondu k 31. 12. činil 215.000,- Kč. 

 

 

 

4. Krytí účtů peněžních fondů 

 

Všechny fondy jsou zcela finančně kryty příslušnými peněžními účty, po zaúčtování převodů za prosinec 2014 

v lednu 2015 budou rozdíly fondů a účtů k 31. 12. 2013 srovnány.  

 

 

5. Investiční činnost 

 

V roce 2014 byly realizovány tyto investiční akce: 

 Pořízení dlouhodobého majetku ve výši 374.009,- Kč  

 Tato investice byla realizována v rámci projektu Přírodovědného a technického vzdělávání. 

 

Investiční majetek byl pořízen v roce 2014. 



 

 

 

 

6. Stav pohledávek a závazků 

 

Celkový objem závazků k 31. 12. 2014 je 3.001.660,83 Kč. Z toho 1.242.671,- Kč představují závazky z mezd 

za období 12/2014. 

 

Na účtu 472 je evidována „půjčka“ Královéhradeckého kraje“ poskytnuta k předfinancování operačního 

programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ na projekt „Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání“ (CZ.1.07/1.1.00/44.0001) ve výši 600.000,- Kč poskytnutá v roce 2013. Vypořádání půjčky 

proběhne v roce 2015. 

  

Celkový objem pohledávek je v účetnictví organizace k 31. 12. 2014 evidován (bez nákladů příštích období a 

dohadných účtů) ve výši 396.517.24 Kč. Po lhůtě splatnosti eviduje k 31. 12. organizace pohledávku za 

pronájem garáží ve výši 64.640, Kč. Pohledávka byla soudně vymáhána Okresním soudem v Trutnově. 

 

 

7. Autoprovoz 

 

Škola autoprovoz neprovozuje. 

 

 

8. Stručné zhodnocení výsledků finančních a řídících kontrol za rok 2014 

 

Organizace má zpracovánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2014. Vnitřní kontrolní 

systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při namátkových 

kontrolách byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a 

věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, dílčí 

nedostatky byly průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným zodpovědným pracovníkem. 

 

 

Ze strany zřizovatele proběhly v roce 2014 následující kontroly: 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních 

předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských potřeb. Kontrolu provedla Česká školní 

inspekce Královéhradeckého inspektorátu. Kontrola byla provedena za období 2011-2013. Byla bez závad. 

 

Následná kontrola – Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov. Předmětem kontroly bylo plnění 

povinností v rámci nemocenského pojištění, důchodového pojištění a odvod pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  Kontrola zjistila nedoplatek pojistného ve výši 

2.821,- Kč a vyměřila penále ve výši 821,- Kč. Úhrada nedoplatku pojistného byla zaplacena, penále bylo na 

základě žádosti o prominutí prominuto.  

 

Jiné kontroly v roce 2014 provedeny nebyly. 

 

 


